
I 

Beheer : M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1. Tel. 11.82.16, per. 
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1 - Redaktie : Sylvain 
Dupuislaan UO, Brussel 7. Tel. 23.11.98. Losse nummers : 8 fr. 

Verkrijgbaar 
bij alle 
dagbladverkopers. 

Weekblad 

V(M(Um 
Dertiende jaargang — nr 9 — 4 maart 1967 

Terwijl te Leuven deze week 
de aktie voor de overheveling 
terug aan de gang werd ge
bracht, lieten ook de Gentse 
studenten van de V.N.S.U. zich 
niet onbetuigd op het vlak van 
de « direkte » Vlaamse aktie. 
Een groep Gentse V.N.S.U.-ers 
ging verleden dinsdagnamid
dag, tijdens een zgn. « operatie 
jluitmoor», de onwettelijke 
Franse school te Wemmel be
zetten : vreedzame bezetting 
met snoep voor de peerdefami-
lie-kindertjes en niet één en
kele klap vanwege een over 
zijn toefen geraakte d'expres-
sion frangaise. (Onze foto : 
deze tekst, die niets aan duide
lijkheid te wensen laat, werd 
aan de Wemmelse school aan
gebracht). Praktisch op het
zelfde ogenblik dat de school 
bezet werd, hoorde de Kamer 
een F.D.F.-interpellatie over 
het rapport Kint, met een ste
vige Vlaamse repliek onder 
meer van onze volksvertegen
woordiger Vic Anciaux. 

V.N.S.U.- GENT BEZET 

FRANSE SCHOOL 

TE WEMMEL 

PPIIIIHintlMIMili 

DtZC SCHOOL BES1WTN0 MEE 
Koflintóijfe Beslinb-29 november 1X1 

LEUVEN WEER AKTUEEL 
De Operatie Ultimatum te Leuven is, vergeleken met het geweld 
van vorige studentenmanifestaties, een betoging in mineurstijl. 
Het was ook de bedoeling niet, met een massaal machtsvertoon 
uit te pakken. Het blijkt eerder om een gespreide schokaktie te 
gaan, een speldeprikpolitiek met de bijeenkomst van de raad 
van 'beheer der K.U.L. Nederlandse afdelmg als aanleiding. Het 
is er voor de eerste manifestatie tamelijk « gezellig » aan toe 
gegaan, ook omdat de politie blijkbaar opdracht had gekregen 
door de vingers te kijken. Vermits de rijkswacht niet te be
speuren was, werd meteen het geheel in het voorziene kader 
gehouden. De muurkranten naar Chinees vooi beeld waren wel
iswaar nog dat niet, maar al doende leert men. Intussen hebben 
de vroede vaderen alvast die zekerheid (ook na Borgerhout) dat 
de Vlamingen zich met betrekking tot Leuven niet in slaap laten 
wiegen, ondanks een slappe en sussende pers en de vermoeid
heid die zich onvermijdelijk meester maakt van de deelnemers 
aan een langdurige strijd. Men moet trouwens van Vlaamse zijde 
van de overweging uitgaan dat men de strijdmiddelen oordeel
kundig moet kunnen spieiden en dat een pauze niet noodzake
lijk een versagen is. We beleven blijkbaar in de Leuvense kwes
tie het einde van een pauze. 

• TEGEN STATU QUO 
De nieuwe studentenaktie — 

die ordevol is begonnen, doch 
die in een andere stroomver
snelling kan terecht komen 
hetzij door faktoren van bui
ten uit, hetzij van binnen uit 
— komt geruime tijd na de 
herstrukturering van de uni
versiteit, die ogenschijnlijk op 
een splitsing neerkwam doch 
die dat niet is. De topstruktuur 
van Leuven is inderdaad uni
tair gebleven en het episkopaat 
laat de zaak op zijn beloop 
zonder nog te gewagen van 

zijn mandement van mei vo
rig jaar. Sindsdien zijn de 
nieuwe gezagsdragers te Leu
ven (op hun ondergeschikte 
posten voorgesteld als dragers 
van een «kulturele autonomie» 
die er geen is) beurtelings sus 
send en dreigend opgetreden. 

Er is echter een vrijheid ont
staan, vrijheid van spreken 
door professoren en studenten 
(waarmee het incident met 
« Ons Leven » in de Vlaams-
Waalse kontekst rond Leuven 
eigenlijk geen uitstaans heeft) 
waaruit biijkt dĝ t men het 

mandement als voorbijge
streefd beschouwt. De bres die 
intussen werd geslagen in het 
blok der frankofonen te Leu
ven laat verwachten, dat vroeg 
of laat een gesprek met de 
« overzijde » zal mogelijk zijn. 
Er is nu al een akkoord met 
een frankofone minderheid, 
die snel aangroeit 

In dit klimaat is de Opera
tie Ultimatum niet letterlijk 
op te vatten doch eerder als 
een nieuwe waarschuwing aan 
het adres der machtshebbers : 
laat de zaak niet zoals hij nu 
is, we moeten uit het slop en 
dat kan slechts door totale 
splitsing van Leuven en over
heveling van de franslalige af
deling naar Wallonië. Zoniet 
blijft men te Leuven van 
weerszij geblokkeerd en dit al
leen reeds is dodelijk voor een 
universiteit. 

De Mars Kust-Leuven was 
een nogal spektakulaire uit
laatklep na de eerste golf van 
uitbarstingen. De operatie Ul
timatum is een tweede mani
festatie van die aard, niet min 
en niet meer. Het is goed dat 
de aandacht op Leuven geves
tigd blijft als op een onopge
lost vraagstuk dat dreigt te 
veretteren en van langsom 
zwaarder gaat wegen op de ge
hele tans eveneens min of 

meer geïmmobilizeerde politie
ke problematiek. We kunnen 
niet voorspellen of Leuven met
tertijd de faktor zal zijn, die 
het logge gevaarte opnieuw in 
beweging brengt of andersom. 
Leuven is echter een zeer kon-
kreet strijdmotief. 

Het ene verzet tegen vastge
roeste wantoestanden l o k t 
het andere uit tegen andere 
doch in de grond dezelfde vij

anden : de reaktionaire mach
ten die Leuven één willen hou
den, het ene Leuven als wapen 
tot verfransing en tot uitbrei
ding van het Biusselse machts-
kompleks willen misbruiken 
en terzelfdertijd een reaktio
naire en onsociale universi-
teitspolitiek voorstaan. Daar
om begroeten we de jongste 
Leuvens protestuitingen als 
welkom. Terwijl de politieke 
wereld van het land volop in 
het moeras van volmachtwet
ten rondploetert was het lijd, 
dat de aandacht opnieuw werd 
gevestigd op een zeer belang
rijk aspekt van onze volkse 
strijd en van de gehele funda
mentele Belgische problema
tiek. K.V.B. 

^ 

ONDEMOKRATISCH 
De Raad van het A.C.V. heeft medegedeeld dat Hono 

ré Van Steenberge, enige kandidaat voor de opvolging 
van de heer August Cool als algemeen voorzitter, voor 
de eer heeft bedankt. Officieel heet het dat hij fami 
Hale redenen inroept. In werkelijkheid hebben de Ci
trates waaruit het A.C.V. bestaat hun ongenoegen dut 
delijk laten merken over de aanduiding van de heer Van 
Steenberge door een klein komitee (rond August Cool). 
Ze wensen inderdaad hun woordje mee te spreken 
Over deze gezonde demokratische refleks zal iedereen 
zich verheugen, des te meer daar deze refleks een pa 
zitief gevolg kan hebben. Het ts meteen een les in de-
mokratie voor het linkse sindikalisme, dat vooral in het 
A.B.V.V. de laatste jaren stelselmatig de bazis negeert 
en vanuit een klein cenakel de hele linkse vakbeweging 
tracht te leiden. Dat zulks tdteindelijk op de gehele ver
wording van het sindikalisme neerkomt, hoeft geen be
toog. De beslissing van het A.C.V. om de bazis te betrek 
ken bij de keuze van een nieuwe nationale voorzitter 
komt precies op een ogenblik, dat de regering Vanden 
Boeynants - De Clercq op het punt staat de parlemen 
taire demokratie in dit land nog meer te kortwieken 
Na de politieke vraagstukken in een a-parlementaire 
kommissie bevroren te hebben, zal ze straks met vol 
machten gaan regeren. 

We ztdlen de hierboven geschetste evolutie rond hei 
opvolgingsvraagstuk in het 'A.C.V niet overdrijven 
Zelfs wanneer de bazis een woordje mag meespreken 
zal het gewicht van de upper-ten, w.o. we ook de ker 
kelijke instanties rekenen, waarschijnlijk van doorslag
gevende aard zijn. 

De opvolger zal vooral geen al te uitgesproken Vlaam 
se instelling mogen hebben. Dat ts hetgeen Vlaamsbe
wuste demokraten in het verleden en ook vandaag de 
kristen-demokratie terecht mogen verwijten. Het is ei
genlijk een dubbel verwijt : onvoldoende demokratisch 
en onvoldoende aangepast aan de dualiteit van onze 
staat. Een zelfde opmerking geldt in nog ergere mate 
voor het sociaal-demokratische sindikalisme. Toch is 
elke kentering ten goede als een verbetering te begroe
ten. De dag dat een verdere demokratizering een ander 
asoekt van de demokratie — het federalisme — zal aan 
bod laten, zullen we verder staan dan onder Cool. Die 
tussen haakjes gezegd ook van zijn mandaten als regent 
van de Nationale Bank en als komitard van de kontrole 
in de elektriciteitssektor afstand zal moeten doen, wat 
hij eerst niet wou... (R ) 



HET NEDERLANDS 
IN DE WERELD 

Hoe slecht onze belangen ver
dedigd worden in onze unitaire 
staat blijkt uit de toestanden in 
de Belgische buitenlandse dien
sten. In het buitenland, tot zelfs 
in Nederland toe, is i.ien er niet 
altijd van op de hoogte dat de 
meerderheid der Belgen een an
dere taal spreekt dan het Frans. 

77,5 % van de dienstplichtige 
soldaten in de Duitse Bondsrepu
bliek zijn Vlamingen en liggen 
er zeer ver van ons land verwij
derd nabij het ijzeren gordijn. 
De Walen langs hun kant heb
ben het zodanig weten te rege
len, dat zij zeer dicht bij België 
liggen en dal ze hun taal kunnen 
laten doorwegen in de hoofd
kwartieren, meestal aldaar geves
tigd. 

Nu zou men mogen veronder
stellen dat er bij het opmaken 
van bilaterale akkoorden lussen 
Duitsland en België zou reke
ning worden gehouden met de 
taal van de Belgische meerder
heid, taal die trouwens sedert 
Frankrijk de NAVO heeft verla
ten zelfs belangrijkei- is voor de 
NAVO dan het Frans. 

De afgevaardigde van de Bel
gische verbindingsdienst in 
Duitsland, die onze minister van 
Landsverdediging vertegenwoor
digt voor de betrekkingen i.iel 
de Duitse overheid heeft het Ne
derlands doen uitsluiten bij het 
opmaken van het jongste admi
nistratief akkoord, dat tussen 
België en de Duitse Bondsrepu
bliek werd gesloten. Enkel in het 
Duits en hel l-'rans heeft deze 
tekst rccht>;geldigheid ! Men 
moet maar durven ! 

Voor de zoveelste maal is onze 
unitaire staat naar builen opge
treden in naam van de Belgische 
minde'heid en heeft de rechten 
van de neerderhcid verwaar-
loors. 

Een ontevreden officier - BSD. 

JUI'^T NEDERLANDS 
WOORDGEBRUIK 

Tot onze spijt moeten we vast
stellen dat het ABX-gebruik er 
niet in dezelfde mate op vooruit 
gaal als de steeds groter worden
de Vlaamse bewustwording. Een 
van de oorzaken, waaraan te 
\veinig aandacht wordt be
steed, is het feit dal het juiste 
Nederlands woordgebruik in on
ze Vlaamse pers en in het uiter
lijk uitzicht van het Vlaams 
landsgedeelte n i e t voldoende 
doordringt. Is het niet zo dal als 
voorbereiding tot het eUsamcn 
van radio- en TV-oniroeper 
Viordl aanbevolen inzonderheid 
Nederlandse kranten te lezen ? 
In onze h o o g gekwoteerde 
Vlaamse kranten kan men dage
lijks woorden lezen als : solden, 
daktylo, mazoet, enz. Op uit
hangborden lezen we meestal 
coiffeur, salon de coiffure, patis
serie, chafcuterie, enz. Het is 
dan ook toe te juichen dat het 

VBO een kampagne zal inzetten 
om tot een beter taalgebruik in 
de rcklame- en advertentietaal 
te komen. 

Ik suggereer dan ook dat de 
VBO onze kranten kritisch zou 
lezen en de nodige taaiaanmer
kingen aan de betrokken redak-
lies zou maken. Deze zullen haar 
dat niet kwalijk nemen, want 
iedereen heeft nog het een en 
ander oj) dit stuk bij te leren. 
Ook zou /.e bij de betrokken be-
roeps\ crenigingen tussenbeide 
moeten komen ora hun leden er
toe aart te zetten hun beroep met 
de juiste Nederlandse term aan 
te duiden. 

J.T., Brussel. 

ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING 

liet lijkt mij dringend nodig 
dat ons blad « WIJ » en de hele 
V.U. zich daadwerkelijk gaan 
inspannen voor de ontwikke
lingslanden. I n d e r d a a d , ons 
volivsnationalisme laat ons niet 
toe dat wij enkel aandacht heb
ben voor de verdrukte Bretoe
nen of de Zuid-Tirolers, terwijl 
elders miljoenen van honger 
sterven. Ik hoop dat onze parle
mentsleden in dit verband enke
le initiatieven zullen nemen. Een 
reiniging van de Augiasslallen 
van de centrale diensten voor 
ontwikkelingshulp te Brussel, 
een planifikatie, een beter sta
tuut voor de ontwikkelingshel
pers en gemakkelijker reïntegra
tie voor hen die ook tot de « bes
ten onzer broeders » behoren, 
dat alles ligt ongetwijfeld bin
nen de grenzen van het moge
lijke. Ook hier moet de Volks
unie tonen dat ze een open en 
vernieuwende partij is ! 

N.N., Leuven. 

HARTEWENS 

Huisvader, beschikkende over 
eigen wagentje en behebt met 
toeristische neigingen die zich 
meestal beperken tot eigen 
schoon in eigen land, betreurt 
het ontbreken van de nodige 
kennis aangaande het Vjestaan 
van uitgesproken Vlaams-natio
naal gezinde lokaalhouders aan 
wie hij zijn penning zou willen 
gunnen bij een gebeurlijke dor
stige of hongeringe bevlieging. 
Een sprekend Vlaams uithang
bord is niet altijd een waarborg, 
wel integendeel. 

Zou « WI.1 » voor mij (en mijn 
lotgenoten) geen lijst kunnen 
publiceren van alle Vlaamse lo
kalen die omwille van hun uil
gesproken Volksuniegedachte de 
steun verdienen van hun mede
strijders in de ontvoogding van 
Vlanni^eren ? 

Indien elke beslaande Volks
unie-afdeling in Vlaanderen met 
de medewerking van « Wl.1 » 
aan dit te kort zou kunnen ver
helpen, dan heb ik Spelevaren en 
de B.H.T. niet nodig om mijn 
hartewens in vervulling te zien 
gaan I 

J.H., Mortsel. 

\/oldoen uw remmen 
en schokdempers? 

DE DERDE BELGEN 
In verl>and met hel artikel van 

Wim .lorissen over « de derde 
Belgen » of de duitstalige bevol
king van de oostkantons, stel ik 
me enkele vragen. Wanneer het 
zo is dat deze mensen het ergst 
van al in de rug worden gescho
ten en in hel parlement niet ver
tegenwoordigd zijn, dan vraag 
ik me af of het niet mogelijk zou 
zijn dat de VU in deze gebieden 
tracht door te dringen. Het zou 
niet slecht zijn als de oostkan
tons wisten wie het voor hen op
neemt. Bestaat er geen mogelijk
heid lot kontakt ? 

Ik meen dal de VU daar ook 
belang kan bij hebben. Hierbij 
lopen we wel kans van stof te 
verschaffen aan de beroepsaan-
wakkeraars van de haal en van 
« het nazistisch gevaar ». ^laar 
dit zal wel geen doorslaand ar
gument zijn, vermits de publieke 
opinie deze hatelijke fossielen al 
lang door heeft. (ïetuige hiervan 
de grandioze flop van hel «(jroot 
rendez-vous der Belgen » van 
destijds... 

M.V., Gent. 

GEEN BUITENLANDERS 
IN POSTERIJEN 

Tijdens een tussenkomst van 
de h. Defosset (FDF) stelde deze 

voor, betere taaiverhouding te 
Brussel na te streven en ver
meldde 1400 nederlandstaligen 
en ()Ü0 franstaligen. 

Het Vlaams Syndikaat van 
Openbare Diensten tekent hier
tegen krachtig protest aan. De 
mini.ster van Posterijen is zelf 
een franstalige en verslaat geen 
enkel woord Nederlands. 

De minister vroeg trouwens de 
F"DF-spreker, hem bestekken te 
bezorgen. 

Het Vlaams Syndikaat van 
Openbare Diensten kan de minis
ter slechts de welgemeende raad 
geven tweetalige Vlamingen aan 
te werven, want de meeste 
Vlaamse studenten verlaten de 
school met 17 en 18 jaar en be
heersen beide landstalen. Ze zijn 
dus bekwaam te Brussel in open
bare diensten te treden, doch de 
minister weigert de Iwectaligen 
aan te werven : het moet eentalig 
F'rans zijn. Is hij misschien van 
plan buitenlanders aan te wer
ven ? Dal zou heel gevaarlijk 
zijn en moeilijkheden doen ont
staan. 

Ook meent Defosset dat fiflO 
franstaligen niet overdreven is. 
Het zijn echter allen dienstlei-
ders en de Vlij,niing n ,̂oet maar 
zien dat hij Frans spreekt. Dan 
nog verdienen deze dienstleiders 
tussen de 22 a 27.000 fr. per 
maand, waai' de wedde van een 
tweetalige bediende, sorteerder 
of besteller tussen 6000 tot 
10.000 fr. schommelt. Om deze re
den meent het Vlaams Syndikaat 
zich niet te kunnen akkoord ver
klaren en geeft het de franko-
fone Defosset en de franstalige 
minister van Posterijen de raad 
heel voorzichtig te werk te gaan. 

P.P., Brussel. 

BOEMERANG 

Niet zonder leedvermaak leest 
men in Volksgazet van 10.2.67, 
van de hand van .los Van Eynde 
« de oppozitie eist het woord 
voor de T.V. ». Hij klaagt verder 
en terecht zekere onnauwkeurig
heden aan van de B.H.T., nieuws

uitzendingen, onnauwkeurighe
den welke dan als vergissingen 
bestempeld worden. « Ik weet 
al jaren hoe men op het Flagey-
plein dergelijke vergissingen sys. 
tematisch organizeert » schrijft 
hij. Dank aan de Jos voor deze 
onthulling. In de mond van do 
ondervoorzitter van de B.S.P. zijn 
deze woorden een aanklacht van 
belang, niet tegenover de B.R.T., 
maar ook en vooral tegenover de 
aanklager zelf, B.S.P.-woordvoer. 
der. Of dragen hij en zijn partij 
niet mee schuld aan deze onde-
mokralische toestand ? Heeft hij 
ooit een woord van afkeuring 
gehad, toen hij en zijn partij het 
roer in handen hadden en van 
het T.V.-medium overvloedig ge
bruik en misbruik hebben ge
maakt (Mijnalarm van M. De-
wilde) ? Nu in de oppozitie, 
ondergaan de socialisten de boe
merang van hun ondemokra-
tische houding, enkele jaren gele
den. Nu komen ze aandraven met 
de eis : gelijke rechten voor re-
gerin.g en oppozitie in radio en 
T.V. Wat bedoelt bij met oppo
zitie ? Geldt dit ook voor de 
Volksunie ? Wij zullen wel te
vergeefs hel antwoord van de 
,Ios afwachten. Men moet dan 
ook aan de woorden van deze 
heer niet te veel geloof hechten. 
]'2ens zelf in hel regeringschuitje 
gooien ze al hun verontwaardig
de uitlatingen van nu overboord. 
Zo moet men wat volgt met het 
gekende korreltje zout lezen : 
« Als gij morgen socialistische 
minisiers hebt, zullen deze het
zelfde moeten aanvaarden » met 
betrekking tol de stem van de 
oppozitie in de T.V. 

H.B., Erembodegem. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezer.s-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt 
voerd. 

geen briefwisseling ge-

van de redaktie 

s t a t i onap l e in 
werd onze aan-
schlcht ige ge-

Brussel , 2 maart 1967. ^ 
B e t r . : voordrachtgevers . 

Ernest Claes heeft z i jn memoires a l s voordracht 
gever nog n i e t zo hee l lang geleden gebundeld en 
ui tgegeven. Een p i t t i g boek over de ve le k le ine 
d inge t jes die het leven van een voordrachtgever 
t o t één groot avontuur maken. 
Verleden week moesten wij het woord voeren op een 
bijeenkomst t e Wellen • (Limburg). We hadden t e Has
s e l t in "Warson" een afspraak gemaakt met de man, 
die ons vanui t de provinciehoofdplaats de weg naar 
Wellen zou tonen. 
Toen we *3 avonds rond 20 u op het 
t e Hasselt u i t onze wagen stftpten, 
dacht getrokken door een schuwe en 
daante d i e , hoed diep over het hoofd getrokken, 
zich met een grote w i t t e flambeeuw langs de h u i s 
gevels spoedde. I e t s in houding en beweging kwam 
ons bekend voor . En inderdaad, b i j nader t o e k i j 
ken bleek he t de heer X t e z i j n . We besparen ü (of 
l i e v e r : hem) de publ lka t ie van z i jn naam, d ie in 
de j o e r n a l i s t i e k en de le t terkunde een goed» klank 
h e e f t . We r iepen hem aan en h i j bleef ietwat v e r 
legen s t i l s t a a n . Wat wij voor een w i t t e flambeeuw 
hadden gehouden, bleek een levensgroot pak f r i t e s 
t e z i jn waarmee de beroemdheid z 'n honger aan het 
s t i l l e n was alvorens ergens a l s voordrachtgever 
- omgeven met het aureool van de roem en de daa r 
u i t voortvloeiende veronders te lde welstand - op het 
podium te klimmen. 
Had de ontmoeting d r i e minuten l a t e r p l aa t sgegre 
pen, dan hadden wij mekaar wederzijds n i e t a l l een 
"goede avond", maar ook "smakelijk" kunnen wensen. 
Want voordrachtgevers hebben met mekaar gemeen, ^ 
dat ze ' s avonds op donkere s ta t ionsp le inen f r i t e ? 
plegen t e verorberen. KJ, " 
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De Société Générale (11 

... een ri| 
van vorsteliike 
portretten 

!(h. van altena) Zoals elk jaar bad dinsdag 
j.1. de algemene vergadering der aandeel
houders van de Société Générale de Bclgi-
que plaats in een historisclr kader. 

Aan de wanden van de vergaderzaal han
gen de geschilderde portretten van de ko-
nino^en, onder wier bewind de Générale 
haar taken verricht hee£t. De eerste in de 
rij is koning Willem van de Verenigde Ne
derlanden, de echte stichter van de onder
neming. Men heeft aan de Nassauer de 
eerste plaats in de rij niet ontnomen. Dan 
volgen de koningen van België, met een 
portret waarvan de waarde voor elke nieu
we vorst een beetje problematischer ge
worden is. Koning Leopold's konterfeitsel 
laat een schemerige olieachtige indruk, en 
koning Boudewijn werd wel bijzonder 
sleclit door zijn portretschilder gediend. 
Met dat laatste portret zitten we helemaal 
in de schietkraamstijl. 

De vergadering werd geleid door goever-
neur Nokin (de voorzitter van de Société 
Générale is een « goevemeur >. Tot wan
hoop van professor Van de Putte van de 
Nationale Maatschappij voor Krediet asui 
de Nijverheid, die van deze titel droomt). 
Max Nokin is een kleine, vriendelijke man, 
mijningenieur van opleiding. De goever-
neurs van de Société Générale zijn tot nu 
steeds ingenieurs geweest, en dat is geen 
toeval. De Générale is in de eerste plaats 
een venootschap waarin niet de zuivere, ab-
strakte finansier, maar de nijveraar, de 
« homo faber », de fabrikant de toon aan
geeft. Het was dinsdag een bevreemdende 
menselijke noot die in dat zakelijke milieu 
te horen was : een korte verzuditing van 
Max Nokin dat zijn eigen bedrijfstak, de 
kolenmijnen, geen toekomst meer schijnt te 
hebben . 

Met de staalnijverheid staat het er beter 
voor dan met de kolenmijnen, zei Nokin. 
De staalnijverheid in België zal de huidige 
groelkrizis te boven komen, verzekerde hij. 
En hij venvees naar Sidmar als naar een 
parel van de Europese siderurgie. Een sim-
bool van de internationale samenwerking 
is Sidmar, zei de goeverneur : naast Belgi
sche groepen nemen er Luksemburgse, 
Franse en Italiaanse aan deel. 

Volgens het jaarverslag van Soeiété Gé
nérale werkten er einde 1966 ongeveer 
2.000 mensen bij Sidmar. De aanwerving 
van dat personeel heeft geen grote moei
lijkheden ondervonden. 

De personeeelsterkte van Société Géné
rale zelf ? Niet meer dan 127 man, waar
voor de vennootschap, in 1966, 37 miljoen 
fr. betaald heeft. Een laag bedrag, zo men 
rekening houdt m-ct de ver gedreven spe-
sializatie van die mede^verkers. Maas we 
nemen aan dat de Générale kan bescMkken 
over de mensen en het werk vaa de stu
diediensten en de ingcnieursbureau's van 
de maatschappijen waarin ze een beslis
sende invloed heeft. 

De Société Générale (2) 

Stroeve heren 
in donkere 
pakken 

(h. van altena) Rond goeverneur Max No
kin van de Société Générale zitten op de 
algemene vergadering der aandeelhouders 
in hiërarchische volgorde geschaard de dr-
rekteurs, advizeuren en hun voornaamste 
medewerkers. 

Een zeer karakteristiek gezelschap van 
niet meer zo jonge heerschappen, sommige 
behorende tot de adelstand, anderen met 
het klassieke uitzicht van de grote indus
trieel. Een beetje stroef en droef zien die 
lui eruit, in hun donkere pakken allen van 
dezelfde snit, nogal troosteloos, precies het 
weik van dezelfde kleermaker. Er zijn kra
nen bij, bij die direkteurs, zo bv. Marcel 
De Merre, afgevaardigde-beheerder en di-
rekteur-generaal van ISfetalliirgie Hoboken. 
Een Vlaming (zoek zijn naam echter niet 
in de ledenlijst van Volksunie noch Da-
vidsfonds) met een internationale faam op 
het gebied van non-fcrrometalen en indus-
Eriële vraagstukken van de kernenergie. De 
Spiriet zat er dinsdag ook bij, met het au
reool van de sukses\olle onderhandelaar 
van Kinsjasa. En Wallcf van de Union Mi
niere, overschaduwd door de hermnering 
aan een tijdperk in Kongo dat nu wel af
gesloten is. 

Aan de andere kant van de zaal de 50 of 
60 aandeelhouders. En natuurlijk do joerna-
Hsten. Dat Moreau, van een onbeduidend 
Brussels periodiek financieel blaadje, eens te 

beroepsHALVE 
bekeken 

We vrezen dat we een beroep zul
len ihoeten doen op een gespeciali
seerde psichiater, beslagen in poli
tieke psichologie ten behoeve van 
patiënten die aan meerderwaardig-
heidskompleksen laboreren en uit
munten in de kunst van bizantijnse 
diskussies. Het is een verwarrend 
schouwspel dat zich voor onze ogen 
ontvouwt. Een partij die dubbel zo 
groot is als de PVV, laat zich voort
durend pramen en overhalen tot 
komproraissen. Telkens men denkt 
dat de zaak in kannen en kruiken 
rs, komt de PVV met tegenvoorstel
len voor de dag, die het pas uitge
kiend zoveelste kompromis dreigen 
overhoop te gooien. Premier Van
den Boeynants wordt echter door 
twee PVV-ministers gesteund, die 
de indruk verwekken in oppózitie 
te staan tegenover hun eigen partij. 
De partijleider wordt bovendien 
niet eens gevolgd door zijn twee 
vice-voorzitters en ook niet door 
zijn parlementaire fraktieleiders, 
de zijne in de senaat inbegrepen. 
Deze laatste is niet tegen de koepel-
wet (hij is immers zelf een reak-
tionair van het zuiverste allooi) 
doch is kwaad omdat zijn poulain 
niet in de BRT-beheerraad werd ge-
tatapulteerd... Zo zien we de PVV 

verschijnen als de partij, die het 
luidst van de daken haar eenheid 
verkondigt doch om de meest laag 
bij de grondse motieven nog erger 
verdeeld is dan de CVP en de BSP, 
die door ideologische en nationale 
splijtzwammen geplaagd worden 
zonder vooralsnog uiteen te spat
ten. Uiteindelijk krijgt men de in
druk, dat de twee die het meest 
verdeeld heten te zijn het minder 
zijn dan die andere kleurpartij die 
het meest één heette te zijn. 

Het gevolg daarvan is dat een 
premier als Vanden Boeynants zich 
de weelde kan permitteren, van het 
ene uiterste in het andere te vallen, 
een kompromis af te dwingen zon
der grote toegevingen te doen, de 
« le ider » van zijn partnerpartij 
die terzelfdertijd in de oppózitie 
staat — in audiëntie te ontvangen 
en ogenschijnfijfc leeghands huis
waarts te sturen. Waren daar dan 
echter niet de geruchten, dat beiden 
een geheim akkoord (hoelang blijft 
iets in ons land geheim) gesloten 
hebben om de elementen van dit 
akkoord stiekum te verwerpen in 
de zoveelste tranche van een zeer 
rekbare koepelwet, eens dat deze is 
goedgekeurd. Op deze achtergrond 
van schimachtig misterie verliep 

meer het woord ging nemen om mateloos 
en overdreven, smakeloos en kruiperig de 
lof te zingen van de wijze mannen van de 
raad \;ui beheer, d.ii u ist men bij voor
baat. Toch was men wtcv verwonderd dat 
de vleierij zo dcioi/ii'iil<4 eu de onderwor
penheid zo totaal was. Die man dient zich 
aan als de spreekbuis van de joernalisten, 
als de heraut van de pers. Wat Max No
kin en de andere bi^ bosses erover den
ken ? De goeverneuT dankte koel en hoffe
lijk. Zijn gedachten kan men niet raden. 
Vera» hl hij de mensen? Ot is hij alleen 
maar een door de uitoefening der macht 
wat synisch geworden en een over de men-
seit ontgoochelde wijize ? 

Er wordt op de algemene vergaderiagen 
der aandeelhouders van de Société Générale 
meer Nedeilands gesproken dan vroeger. 
Max Nokin verstaat de taal der meerder
heid van de inwoners van België. Hij 
spreekt onze taal moeizaam, beperkt zich 
tot enkele zinnen en geeft dan het woord 
aan de sekretaris J.F. Janssens, of aan zijn 
\ertaler-assistent Van de Vyvere. De enige 
aandeelhouder die zijn vragen in het Ne
derlands stelde was de Ant^verpenaar Geor-
ges-Désiré De Smedt. Hij woont sedert en
kele jaren ontelbare algemeen-vergaderin
gen van aandeelhouders bij, stelt vragen en 
brengt kritiek uit met wisselend sukses. Te 
Brussel was hij dinsdag jl. goed geïnspireerd 
en op dreef i konkreet en klaar. In andere 
omstandigheden lag hij aan de oorsprong 
van tragi-komische insidenten. Hij is een 
der laatste renteniers van België, deze nog 
jonge rijke Antwerpenaar. Nogal buite
nissig, een politiek vrijschutter die de Ant
werpse C.VJ*.-ers de daver op het lijf joeg 
met zijn soms ondoorziditige en bevreem
dende partijpolitieke operaties. Men gooide 
er hem dan ook prompt uit. 

^ r r i e om Openbare Werken 

waarheen 
gaan 
de centen ? 

(•sv. jorissen) Tijdens het senaatsdebat 
over Openbare Werken heeft minister De 
Saeger beweerd dat, nu de zuivere taalkwes
ties bevroren zijn, de herrie tussen neder-
lands- en franstaligen op het vlak van open
bare werken losgebarsten is. 

Feit is het dat, nu het Wallonië wat 
slechter gaat, de Walen menen dat men 
alles voor hen moet doen. Ze vergeten een 
wezenlijk punt — en we hebben hen eraan 
herinnerd in ons betoog bij de bespreking 
van de begrdting in de Senaat — en dat is 
dat het op tal \an plaatsen in Vlaanderen 
sinds 1838 ekonomisch nog nooit goed ge< 
gaan is. 

We hebben terzelfdertijd enkele cijfers 
naar voor gebracht, cijfers die we eerst aan 
de minister zelf gevraagd hadden, zodaÉ 
hij ze niet kon betwisten. 

Sinds zijn oprichting op 12 september 
1955 tot einde 1966 heeft het Wegenfonds 
volgende vastleggingen gedaan : voor de 4 
Waalse provincies : 35 miljard 670 miljoen; 
voor de 4 Vlaamse provincies ; 19 miljard 
777 miljoen; voor Brabant (dat, naast 
Brussel, ook het Waalse Nijvel omvat) ; 
7 miljard 410 miljoen. 

Daarbij houde men rekening met de be-> 
volkingsverhouding tussen beide laalgebie-
deB 1 

Van het geheel van de investeringen van 
Openbare Werken sinds 1954 tot en met 
1966, dat 141 miljard 990 miljoen bedroeg, 
ging slechts 59 miljard 920 miljoen naar de 
vier Vlaamse provincies. Dit is nauwelijks 
42,25 t. k 

Voor de autorwtte de Wallonië werd lot 
einde van vorig jaar 10 miljard 241 mil
joen uitgegeven. Voor de E-3 slechts 8 
miljard 588 miljoen. De cijfers gedurende 
het bewind van minister De Saeger in 1965 
en 1966 luiden : 5,5 miljard voor de E-3 
tegen 6,9 miljard voor de Route de Wallo
nië f 

Voor dit jaar heeft mtnisfer De Saeger 
dan beslist, I miljard 150 miljoen van de 
achterstand in te halen. Natuurlijk verwekt 
dit herrie vanwege de franstaligen. 

We hebben er de miniser aan herinnerd, 
dat we na 1967 nog een achterstand zullen 
in te lopen hebben van meer dan een half 
miljard. 

Na uitvoering van het ^•olledige vijfjaren
plan zal Wallonië over 421 km autosnelweg 
beschikken, Vlaanderen over 523 km. De 
Walen hebben zich daarover beklaagd. 

Wij vinden dat ze méér krijgen dan wij, 
omgerekend volgens de ondersdieiden be-
volkingssterkte van Vlamingen en Walen, 
terwijl men daarbij nog moet bedenken 
dat de autosnelwegen in W^allonië méér 
kosten en dat de wegen in Vlaanderen veel, 
veel drukker bereden worden dan in Wal
lonië, zodat wij aan benzlnetaks veel meer 
betalen dan zij. 

De Walen hebben het vooidecl dat ze 
luid durven schreeuwen. 

Zolang de Vlamingen die taktiek van hen 
niet durven overnemen, znllen ze de be
drogenen zijn en zal de Waalse haan met 
het leeuwenaandeel gaan lopen. 

het laatste gevecht in de speciale 
kommissie met een BSP-oppozitie 
die haar verdeeldheid en onmacht 
achter een Van Eynde-brutaliteit 
verborg, en voor het forum van de 
Kamer, waar het burgerlijk fatsoen 
iRoet gered worden. Vanden Boey
nants wil uiteindelijk wel struike
len, maar dan fatsoenlijk en in de 
openbaarheid. Wat hem niet belet 
aan de grofste misleiding te doen, 
zodat vandaag niemand kan zeggen, 
hoeveel miljarden deze regering 
« er zal bijlappen » voor het geval 
ze de klippen in Kamer en Senaat 
kan omzeilen. We beleven een 
wetenschappelijke demonstratie van 
het opeenstapelen vaa moeilijkhe
den, bewust overdreven en dan 
weer afgezwakte hinderpalen, fi
nanciële putten, pessimisme afge
wisseld met optimisme, het doelbe
wust nalaten van raadpleging van 
bevoegde instanties. Kortom, het 
uitputten van het geduld door een 
ploeg play-boys, die achter hun 
ernstige « Miene » en deftige krul
haren de meest koele en mensen-
verachtende nuchterheid verber
gen die we ooit in onze politieke 
geschiedenis te zien kregen. Al-
tans recente. 

Verfrissend doet daarnaast het 
nieuws over de spelling van het 
Nederlands aan. Dat is reine be-
leidsaangelegenheid : uit het moe
ras schijnt een nieuwe Feniks van 
de Nederlandse taal te verrijzen. 
Het is zelfs geen aangelegenheid 
voor politieker.s, zeker niet voor 
ploeteraars in cijfers, aan wier han
den de miljarden dreiyen te blijven 
plakken dte men ons in arrenmoede 
(of in weldoordacht sinisme) weke
lijks naar het arme hoofd gooit. 

Het jammere is alleen, dat men 
met die spelling officieel niet dade

lijk aan de slag mag : er moeten 
nog koninklijke besluiten en in 
Nederland een nieuwe wet uitge
vaardigd worden. Zelfs dit onschul
dig plezier is ons niet gegund, al 
neemt de redaktie van dit blad zich 
voor, niet op de zegen van Brussel 
te wachten om in een bloedeigen 
heel-Nederlandse aangelegenheid 
onze eigen en progressieve weg te 
gaan. 

Leuven is ook weer in het nieuws 
met muurkranten, die er alle-^n de 
naam van hebben en eigenlijk af
fiches met slagzinnen zijn. De Leu
vense studenténschap wil dus weer 
aan de slag gaan. Het tempo van de 
splitsing is te traag. Of bestaat een
voudig ;iiet. Daarom moet er spoed 
achter gezet worden. Moet de druk 
worden opgevoerd. Het terrein is 
klaar geploegd, de laatste voor ont
breekt. 

Het ACV is intus,sen op zoek naar 
een opvolger voor Cool, want Hono-
ré van Gent zwicht voor het onge
noegen der centrales. Wil hij niet 
meedoen aan het spelletje van het 
ACV dat op voorhand een alibi 
klaar stoomt voor zichzelf en zijn 
ministers, wanneer de koepelwet 
de afbraak van de sociale wetgeving 
blijkt te herbergen? Ook hier vaag
heid, dubbelzinnigheid. 

Dat was het minder in de TV-uit-
zending van Van Eynde, die een 
repliek op de regeringsuitzending 
verzorgde met wijsvinger en een 
beroep op de huisvrouw. Dan was 
Vander Eist zoveel bezadigder, mo
derner, realistischer en zelfs niet 
eens de zeven minuten rond exklu-
zief « Vlaams » : ook de Volksunie 
richt zich tot het land met huis
houdelijke sijfers, die er mogen 
zijn. 

K.V.B. 

file:///ertaler-assistent
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Gentse studentenverkiezingen (1) 

van wemmei 
naar... 
het kieshokje 

•(red.) Een 20-lal Gentse V.N.S.U.-studen-
ten zijn verleden dinsdag te Wemmei de 
onwettelijke Franse school gaan bezetten. 
Deze school werd bij Koninklijk Besluit 
van 29 november 1966 afgeschaft, maar het 
gemeentcbesuur heeft zich aan dit K. B. niet 
gestoord en de Franse school blijft gewoon
weg \erder werken, blijkbaar gesteund door 
geldmiddelen uit een gemeentelijke 
< zwarte kas >. 

De bezetting \an de school viel ongeveer 
samen met het debat o\er hci rjipport Ivint 
in de Kamer. 

De Gentse V.N.S.U.-jongens hebben 
met hun flink geslaagde stunt — waarover 
de dagbladpers uitvoerige verslagen heeft 
gebracht — de publieke aandacht nog eens 
extra gevestigd op het probleem van het on
derwijs in en rond de Brusselse agglomera
tie. En meteen stond V.N.S.U.-Gent zélf in 
de kijker. Misschien was het ook daarom 
een beetje te doen. Want volgende maan
dag, 6 maart, beginnen aan de Gentse uni
versiteit de eerste echte studentenverkiezin
gen die ooit in ons land plaats grepen, en 
V.N.S.U. neemt daaraan aktief deel. 

De studentenverkiezingen te Gent wer
den uitgeschreven met het doel, een alge
mene raad \an het Gents Studentenkorps 
(de overkoepelende studentenorganizatie 
aan de universiteit) te laten samenstellen. 
Door de verkiezingen zullen 20 leden voor 
deze algemene raad aangeduid worden; de 
l.'i overige leden worden dan later gekoöp-
teeid. 

In het verleden werd V.N.S.U. te Gent 
nogal stiefmoederlijk behandeld. De vereni
ging was veruit het sterkst in ledenaantal; 
desondanks kwam haar sterkte niet tot ui
ting in de mini-v'ertegenwoordiging die zij 
kreeg in de (niet-gekozen) algemene raad 
van het G.S.K. 

• Gentse studentenverkiezingen 12) 

vnsu-kartel : 
wind in 

e zeilen 
(red.) De verkiezingsstrijd te Gent is vol
op aan de gang. De verschillende lijsten — 
ev zijn er acht — voeren een heuse kam
panje met affiches en strooibiljetten, zoals 
we dat kennen uit de echte verkiezingsstrijd. 
De Vlaams Nationale Studenten-Unie ligt 
reeds de hele duur van de kampanje op 
kop : smaak\ olie affiches, degelijk program
ma, moderne krantjes en geestige « stun
ten ». 7.e is dat aan zichzelf én aan het 
Vlaams-nationalisme verplicht : ze heeft een 
leputatie als sterkste Gentse organizatie 
hoog te honden en ze behoort tot de groep 
van de « groten », de vier partijen die met 
een volledige lijst (twintig kandidaten) aan 
de strijd deelnemen. 

Er 7ijn ook kleinere lijsten. Er is een 
eeiismanslijst, die niet al te zwaar gelild 
woidt. Er is een lijst die zichzelf Centrum 
heet. maai die in feite liberaal is; de docli-
tei \an de huidige minister van Binnen
landse 7,aken. Van der Poorten, fungeert 
er als kandidate. De franskiljons — die er 
te Gent nog altijd een héél klein beetje 
zijn — houden het bij een driemans-mini-
lijstje. Het Seniorenkonvent (de jongens 
van de plaatselijke klubs) dienden een lijst 
mtt 8 kandidaten in. 

Daarnaast zijn er dan de volledige lijsten. 
De rij wordt geopend door het Links Een-
lieidslront, een vet/ameling van kommunis-
ten en linkse socialisten. Er is een lijst « Stu-
dentenvakhcweging ». eveneens goeddeels 

van linkse inspiratie. Alhoewel beide lijsten 
volledig zijn, ziet het er niet naar uit dat 
ze heel veel rezultaat zullen boeken. 

Meer kansen heeft de lijst Fakultaire Be
langen. Oorspronkelijk had ze de bedoeling, 
een zuiver studentenprogramma te verdedi
gen; ze wilde spekuleren op de grote massa 
der politiek of ideologisch niet-geëngageer-
den. Dit voornemen werd doorkruist door 
het feit dat de lijst ging aanpappen bij de 
C.V.P.-jongeren, wat wellicht financieel in
teressant is doch wat meteen de oorspronke
lijke bedoeling en dus ook de initiale kans 
verengd. 

De grote botsing zal waarschijnlijk plaats 
vinden tussen deze Fakultaire Belangen en 
de V.N.S.U. 

De Vlaams-nationalisten hebben onaf
hankelijke kandidaten op hun lijst opgeno
men, op bazis van een stevig programma. 
De lijst dient zich aan als V.N.S.U.-Kartel. 
Het dient onderstreept, dat V.N.S.U. de 
enige studentenvereniging is die het aan
durft, onder eigen naam en vlag aan deze 
verkiezingen deel te nemen. 

Alhoewel de kampanje en de verkiezin
gen zélf plaats grijpen aan de rand van het 
binnenlands nieuws, zullen ze toch doku-
mentair belang hebben. 

We wensen V.N.S.U.-Kartel dan ook alle 
sukses ! 

• C.V.P.-jongeren gekraakt (1) 

einde 
van een 
illuzie 

(red.) Toen de leiding van de CVP-jonge-
ren van het arrondissement Mechelen zich 
in oktober 1966 als voorpost opwierp van 

ludo martens 
Er is een (beperkte) deining geweest rond het feit dat Ludo Martens de 

funklie van hoofdredakteur van het Leuvens K.V.H.V.-blad heeft moeten laten 
varen en dat hij terzake opgevolgd wordt door K.V.H.V.-preses Pol Goossens 
zélf. 

Ludo Marlens is een zeer ruigharig jongmens, naar uiterlijk een provo en 
naar innerlijke overtuiging een neo-marxist uit wiens (vlotte) pen heel veel 
verwarde dingen gevloeid zijn. 

Onder zijn beleid was « Ons_Leven » meer en meer verworden tot een blad 
waarin een krampachtige lay-out wanhopig poogde, enige afwisseling te bren
gen in de steeds eendere en grauwe stroom van would-be dialektiek. 

De neo-marxistische doordravers zijn er al vroeger in geslaagd « Ons Le
ven » voor hun (gebrekkig) karretje te spannen. 

Gaby Van Dromme plengde er een IJzerbedevaart-artikel in van zo'n idioot 
en smerig gehalte, dat de gezamenlijke ex-praesides van het Verbond in de pen 
klommen om een einde te doen stellen aan dergelijke ontaarding en ontwaar-
diiig. 

Ach, we hebben ons heus nooit kwaad gemaakt om de naieve dagdromerij 
die steeds weer de kolommen van « Ons Leven » vulde. De heilsstaat die door 
de baardige hoofdredakteur werd gepredikt, leek ons zo onderontwikkeld dat 
we er werkelijk ons Latijn niet konden insteken. We waren eerst wel een beetje 
verbaasd dat dergelijke praat te Leuven kon ernstig genomen worden; die ver
bazing zwond echter vlug vanaf het ogenblik dat we vaststelden, hoe klein het 
groepje zichzelf voor revolutionairen verslijtende betweters in de grote en ge
zonde massa van de studenten en zelfs van de Verbondsleden eigenlijk is. Met 
alle spijt voor wat « Ons Leven > vroeger geweest is en betekend heeft, begon
nen lue het blad in zijn huidige vorm en mentaliteit zo'n beetje te klasseren bij 
de appel-met-stip-folklore. 

Daarbij zou liet gebleven zijn, ware het niet dat de dingetjes waarin Ludo 
Martens zich vermeidde, toch een ernstiger nasleep hadden. De onvergetelijke 
mei-beweging van vorig jaar — dat groots en, spijtig genoeg, enig moment waar
op in Vlaanderen een gesloten opinie én een samengebalde wil in verzet kwamen 
tegen het bisschoppelijk mandement — is stilaan afgetakeld geworden niet alleen 
door de politieke touwtrekkerij en zelfs niet alleen door het klassieke verraad 
der klerken, maar ook en vooral omdat de eenheid in Vlaanderen kapotliep op 
de ideologische landmijnen die door technici-in-de-obstruktie steeds weer aan
gebracht werden. Het kwam tot de onplezierige situatie rond de voettocht Oos-
tende-Leuven aan het begin van het lopend akademisch jaar. Het Koördinatie-
komitee Leuven geraakte maar niet op dreef. En zo verder. Tussen haakjes : 
goede wil was er genoeg, van alle kanten, dus ook van de studenten die vaak 
de spits afbeten en ze nu in de deze week gestarte ultimatum-aktie weer afbij
ten. 

En men begrijpe ons niet verkeerd. Vlaanderen is voor ons niet alleen de 
Volksu7tie en is voor ons niet alleen links of rechts of centrum. In een breed-
opgezet Vlaams offensief is er plaats voor iedereen. Inzoverre echter hij bereid 
is om dat wat ons scheiden kan even op de achtergrond te plaatsen, ten bate 
van wat ons verenigt. 

En het is juist daar dat het Leuvens schoentje neep. De Vlaamse bewegers 
in heel de brede waaier van verschillende opinies, van Urbain Gerlo tot Valeer, 
Portier, xuaren en zijn het er over eens dat in de zaak Leuven de strijd voor de 
overheveling ons verenigt, terwijl de strijd om een — wat Ludo Martens be
treft : verward, doch uiterst-links — sindikaal programma ten eerste krachten
versnippering was en ten tweede mogelijkheden tot verdeeldheid itihield. 

Ludo Martens heeft er zich niet aan gestoord en, wat spijtiger is, de Ver
bondsleiding zag blijkbaar geen redenen om hem tot de orde te roepen. 

Een paar weken geleden dan verscheen het beruchte « sex •»-nummer van^ 
« Ons Leven ». Als je het ons vraagt : een nogal vies geheeltje van verlate puber-
teitskrizes en onverteerde kollegerancunes. Smerig tot en met. De akademische 
overheid — in casu vice-rektor Mgr. Maertens — besliste, dat Ludo Martens 
dit jaar nog te Leuven mocht afstuderen doch dat hij volgend jaar best zou uit
kijken naar een andere universiteit. Hoezeer ook de akademische overheid aan 
gezag ingeboet heeft en hoezeer we de gelegenheid kregen om haar gezond oor
deelsvermogen te leren betwijfelen, in de zaak Martens bleef er haar weinig of 
niets over dan te doen wat ze deed. Dat heeft niets met persvrijheid te maken; 
dat heeft integendeel iets te maken met het feit dat ergens toch — en heus niet 
alleen voor een « katolieke » universiteit — een grens moet liggen. 

We hadden veel liever gehad dat die grens nooit ware bereikt en dat de 
Verbondsleiding zich tijdig zélf gelast had met het vriendelijk verzoek aan de 
heer Martens, zijn talenten in andere kolommen dan die van « Ons Leven > te 
demonstreren. Dat zou Ludo Martens de moeite bespaard hebben om uit te kij
ken naar een andere studiemogelijkheid. En het zou een maatregel geweest zijn 
waarbij én de Vlaamse beweging én het doodgexvoofi goed fatsoen voordeel zou
den opgestoken hebben. 

dio Genes. 

de federalistisch-gezinden op het Kongie» 
van de CVP-Jongeren, logen de krantenti
tels in « Gazet van Antwerpen » en € Stan
daard T> er niet om. « De druk van de jon
geren doet de partijen trillen. Niet bang 
voor federalisme », blokletterde Manu Ruys. 
< Een nieuwe mentaliteit. Federalizatie niejj 
taboe », stond boven de hoofdartikels van 
D.W. in de « Gazet van Antwerpen ». 

Het vervolg heeft zich niet meer afge< 
speeld in zulke vette titels. 

Grote reportages met Wildfried Martens 
overschetterden de doodsklokken die de
zer dagen geluid hebben over de CVP-jon* 
geren van Mechelen. Hun federalistische 
uitspraken zijn hen noodlottig geworden; 
geniepig heeft men hen buitengewerkt. 

Vorige week hield het « gelikwideerde 
bestuur » van die CVP-jongeren een pers» 
konferentie te Mechelen, waar het voor de 
zeer talrijk opgekomen joernalisten op ba
zis van een witboek (met brieven en ver
klaringen van de bonzen op alle partijni-
veau's) heeft aangetoond daï het vrijmoe
dig woord, het zelfstandig doordenken op 
Vlaams gebied het de valbijl hebben be
zorgd. Het is wel zielig als we zien hoe 
Wilfried Martens, lid van het nationaal bu
reau, mee een van de jagers was op deze 
non-konformistische Mechelaars. 

« Wij waren zo naief te geloven dat het in
derdaad onze opdracht was om te doen wat 
Leo Tindemans met redenaarstremolo's zeg
de toï ons, CVP-jongeren : gij, jongeren, 
zijt het geweten van de partij; gij zult haar 
herinneren aan haar oorsprong en beginse^ 
len, gij zult de kooplieden uit de tempel 
jagen. Wij waren inderdaad naief », zegden 
de Mechelse CVP-jongeren. 

• CV.P.-jongeren gekraakt (2) 

kabinetten 
op het 
oorlogspad 

(red.) Zij geloofden in een opdracht op 
Vlaams gebied. Toen na de doorbraak van 
de Volksunie diezelfde Tindemans in 1961 
in een vraaggesprek met de « Standaard > 
toegaf dat de diskussie over het federalis
me niet meer te ontwijken was, hebben zij 
gemeend dat in de C.V.P. over die zaak 
mocht gestudeerd en doorgeredeneerd wor
den. Te Gent in 1966 hebben zij zeer vrij
moedig hun mening gezegd. Het werd de 
aanloop tot hun doodvonnis. De Mechelse 
jongemannen begingen daarna nog een 
zwaardere misstap. In de redenering dat zij 
op een louter informatieve vergadering 
mochten doen wat Eyskens en De Vleesch-
hauwer in beginselakkoorden deden voor 
de oorlog, namelijk een open forum beleg
gen met de Vlaams-nationalisten, kwamen 
zij tot een publieke dialoog met de V.U. 

In de « Gazet van Antwerpen » van 23 
november heette dat nog « Pozitieve dia
loog tussen CVP-jongeren en jongeren van 
de Volksunie ». Dit werd dan het einde. 
Vastgeroeste partijbonzen van de « grote » 
CVP te Mechelen zwoeren, dat ze het hoofd 
van wat alvast « de rebellen » werd ge
noemd, zouden hebben. Reden (wij citeren 
uit het C.V.P.-jongeren-memorandum) : 
« Aangezien hun ideeën niet meer strookten 
met de meest gangbare in de CVP >. 

Het vervolg is een zeer vuile politieke 
geschiedenis. Men trachtte het arrondisse
menteel CVP-jongerenbestuur nationaal te 
treffen, via het nationaal bureau met ex-
federalist Martens. Schorsing of blaam wer
den echter steeds verworpen door de aan
wezige jongeren uit andere arrondissemen
ten, tot de nationale ploeg (allemaal kabi-i 
netsattachés omzeggens) met ontslag dreigi 
de. Dan werd het een « verwittiging ». 

In Mechelen zelf ging de likwidatiepo-
ging verder. Toen Joost Somers zijn kandi
datuur stelde tegen windhaan Martens 
als nationaal voorzitter, werd die kandida
tuur eenvoudig geweigerd. Martens dierf 
de strijd niet aan. De lokale bonzen te Me
chelen gingen verder. Zij schorsten weder
rechtelijk het CVP-jongerenbestuur dal ver
vangen werd door een hoop marionetten. 

Zo eindigde de Vlaams-radikale en non-
konformistische droom van de Mechelse 
CVP-jongeren. 

file:///erder
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nszijn 
V.U. OP TV 
Volgende maandag te 20 u 
50 brengt de B.R.T. een 
TV-debat over het wetsont
werp 356. Aan deze paneel-
diskussie zullen deelne
men : voor de C.V.P. de 
heer Tindemans, voor de 
P.V.V. de heer Pede, voor 
de B.S.P. de heer Fayat en 
voor de Volksunie de heer 
Schiltz. 

P R O T E S T 

De V.U.-senaatsfraktie heeft 
geprotes teerd bij de senaats
voorzit ter tegen de wijze, waar
op de « In t e rpa r l emen ta i r e 
groep voor franstalige landen» 
in de Senaat te werk ging. 

Deze vereniging gebruikt de 
senaatsdiensten en vermeldt 
zelfs een senaa t sambtenaar 
me t zijn ambts t i te l als sekre-
tar is , dit alles zonder da t an
dere senatoren er iets van we
ten of officieel over vernemen. 
Ie ts totaal nieuws in de Se
naa t ! 

Onze senaatsgroep vroeg 
waar , wanneer en door wie die 
beslissing getroffen werd en of 
de nederlandstal ige leden ook 
met gebruik van de senaats
diensten en ambtena ren een 
soortgelijke vereniging mogen 
st ichten. Verder vroeg hi j , of 

he t de bedoeling was het bui
ten land in de waan te brengen 
da t België een eentalig F rans 
land is. 

We wachten benieuwd op he t 
an twoord van he t bu reau van 
de senaat , wan t de neder lands
talige leden ervan schijnen van 
niets te weten.. . 

V .U . -

W E T S V O O R S T E L L E N 

In tegenstelling me t de Ka
mer , waa r de Volksunie-wets
voorstel len niet besp roken 
worden in de kommissie , ge
beu r t dit wel in de Senaat . 

Zo vefdedigde senator Joris-
sen vorige week donderdag 2 
wetsvoorstel len in de kommis
sie van Nationale Opvoeding. 

Het eers te betrof de moge
lijkheid toelagen te verlenen 
door provincies en gemeenten 
aan vrije opvoedingsinstellin
gen voor gehandikapten . Beslo
ten werd, he t advies van de 
kommiss ie voor he t schoolbe-
s tand te vragen en tot dan de 
bespreking te verdagen. 

Het tweede betrof he t Na
t ionaal Fonds voor Weten
schappel i jk Onderzoek w a a r 
he t V.U.-wetsvoorstel een 60-40 
i^erdeling tussen neder lands- en 
franstaligen vooropzet te . 

He t w e r d m e t a lgemene 
s t emmen verworpen. 

Ja, het zal wel wat slechter gaan dan vroeger met de Waalse nijverheid. Mede ook, omdat de 
metallurgie zich niet heeft kunnen aanpassen aan de moderne vereisten en nog altijd zweert bij 
het half afgewerkt produkt. Inmiddels kunnen wij in Vlaanderen slechts dromen van een indus
trielandschap en -aktiviteit zoals bijvoorbeeld te Andenne (foto hierboven). 

E N N U ? 

Maar een wetsvoorste l waar
over in de kommiss ie ges temd 
werd , k o m t voor in openbare 
vergadering en daa r moe t an
de rmaa l ges temd worden . 

De Vlaamse leden zaten ver
veeld me t dit voorstel . Mon
seigneur Philips bekende da t 
alles niet was zoals he t hoorde 
en C.V.P .-senator Van de 
Kerckhove vroeg dat , in p laa ts 

GENUMMERD 
Meer dan een eeuw geleden stond Sören 

Kierkegaard, de ernstige en diep reli
gieuze mens en de fijne en scherpziende 
filozoof, op tegen de struktuur en de toe
stand van zijn protestantse staatskerk. 
Zonder genoegen en zonder enig zoeken 
naar persoonlijk sukses. Als een enkeling, 
die in de vormloze en gedachtenloze mas
sa die kristelijk werd genoemd, een an
dere enkeling zocht : zijn « toehoorder » 
of zijn « lezer ». Want steeds richtte hij 
zich tot de enkeling, die éne die hem 
lezen zou of naar hem luisteren wilde. 
Maar hij wachtte met zijn hoofdaanval 
totdat de bisschop van Kopenhagen, die 
hij kende en ook wel waardeerde, o\ er-
leden was. Uit achting ook voor deze en
keling. 

Met een bijna ongelooflijk vermogen tot 
inzicht en aanvoelen voorzag hij hoe de 
mens, hoe de kristen er toe komen zou 
zijn persoonhjke en onvervangbare ver
antwoordelijkheid af te wijzen, hoe de 
kristen de onvoorwaardelijke (en boven
menselijke) eis die in het kristen-zijn 
besloten ligt zou ontkrachten. De mens is 
immers afhankelijk van weer en wind, 
van klimaat en opvoeding, van sociale 
omstandigheden. En zijn mogelijkheden 
liggen onveranderlijk in statistieken vast
gelegd. Ook welke invloed ten kwade op 
een dergelijk mensentype de dagbladpers 
zou kunnen uitoefenen, heeft Kierke
gaard voorzien. 

De enkeling Sören Kierkegaard heeft 
stand gehouden, helemaal alleen. En vele 
tientallen jaren lang was zijn werk al 
evenzeer begraven als de schrijver. Toen 
werd hij terug ontdekt, eerst in Duits
land en weer tientallen jaren later door 
het grote publiek ook in Frankrijk en in 
het gehele Westen. Ontdekt en voor een 
korte tijd tot een mode geworden. Een 
mode die alleen maar mogelijk werd, om
dat het veelal om een vulgaire vulgariza-
tie ging. De enkehng zoekt de enkeling, 
nooit de snob. Nooit de meeloper die wel
licht nog niet eens weet dat hij zélf ten 
slotte toch zijn benen beweegt. En daar

om is de waarschuwing, de alarmkreet 
van Sören Kierkegaard ook nu nog als 
het roepen in de woestijn. 

Organizatie van de gemeenschap is na
tuurlijk beslist nodig, is onvermijdelijk, 
is voorwaarde voor de mogelijkheid om 
als enkeling zichzelf en volledig zichzelf 
te blijven. Waar geen orde is, wordt ook 
het leven zélf onmogelijk. Waar geen 
le\ensregel, waar geei enkele norm is, 
wordt zelfs het eenvoudigste recht onmo
gelijk. De voorrang van de enkeling mag 
inderdaad gemakkelijk verleiden tot anar
chistische dagdromen, diezelfde voorrang 
heeft niet het recht geestdriftige maar 
weinig bedachtzame meelopers van deze 
dromers te brengen tot hopeloos moor
den en vernietigen. Dat Bakoenin gezegd 
heeft dat « vernielzuchf een scheppende 
drift » is, bewijst nog niet dat die be
wering ook juist is. De enkeling moge 
dan onvervangbaar zijn, eindeloos kost
baar : als hij uitsluitend en alleen enke
ling is houdt hij op te bestaan, zowel in 
zijn verhe\enste menselijkheid als in 
zijn meetbare lichamelijkheid. 

Kierkegaard is onvervangbaar, maar 
wellicht heeft alleen Kopenhagen zijn 
leven en zijn werk kunnen dragen. Een 
eeuw later krijgen wij echter in dit land 
met zijn grenzeloze wanorde allerlei for
mulieren toegezonden met de meest on
bescheiden vragen. Van groepen waartoe 
wij behoren, van groepen waartoe wij 
behoord hebben, die weten willen wie 
wij kennen, wat wij lezen, of wij geluk
kig zijn in ons beroep, in ons gezin, of 
wij onszelf als sukses vol beschouwen, 
enz. enz... Er schijnt zelfs een plan te 
bestaan om alle burgers van dit land een 
nummer te geven en dan met die num
mers en alle mogelijke gegevens een kom-
puter te vullen. 

Dat zal uitermate praktisch zijn voor 
het opstellen van allerlei lijsten. Maar 
Nemrod hoopt uit principe en uit eerlijke 
schaamte, dat zó nooit de lijst van zijn 
(enkele) lezers zal opgesteld worden. 

NEMROD. 

van de begrot ing te splitsen, 
men zou beginnen met de ju ry 
te spli tsen in een nederlands
talige en een franstalige jury. 
Hij vroeg dat dit in he t verslag 
zou opgetekend worden, om
da t hij op de verwezenlijking 
ervan stond. 

Zien n u of het zal gebeuren! 

HET G E V A L V O S S E N . . . 

Zoals er dest i jds — in de vo
rige dekade — een « geval De-
s m e d t » bes tond in he t Bel
gisch episkopaat — zo bes taa t 
er sinds j aa r en dag een « ge
val Vossen» in de Belgische 
magis t ra tuur . De p roku reu r 
des konings bij he t pa rke t te 
Brugge is de laats te j a ren tel
kens opnieuw op een voor de 
faam en het gezag van de ma
g is t ra tuur schadelijke wijze in 
he t n ieuws gekomen. We her
inneren slechts aan he t «bo -
tergeval » te Westkapelle, de 
zaak Van Steenkiste en andere , 
kleinere incidenten, om niet te 
spreken over zijn mededel ing 
aan de pers nopens het onder
zoek naa r de daders van de 
bomaans lag op het Brugs jus
ti t iepaleis. He t gaat werkel i jk 
om een patologisch geval. Dat 
konkludeer t men ui t de inter
pellatie van volksvertegen
woordiger Leys, die dinsdagna
middag in de Kamer t i jdens 
zijn interpellat ie gericht tot de 
minis ter van Just i t ie , de heer 
Wigny, de vinger op de wonde 
legde, zonder patos , zonder 
overdrijving, degelijk, jur i
disch gefundeerd en geheel in 
de geest van de recente inter
pellatie van m r Van der Eist , 
onze part i jvoorzi t ter , die in al
gemene zin de vooringenomen
heid van de Belgische magis
t r a tuu r in Vlaanderen en Brus
sel tegen al wat Vlaams is aan 
de kaak stelde. 

. . . IN 

KLINISCH O N D E R Z O E K . . . 

Na de aanslag zelf ten streng
ste gelaakt te hebben zei volks
vertegenwoordiger Leys o.a. 
het volgende « da t de proku
reur van Brugge de Volksunie 
niet genegen is, is zijn goed 
recht . Maar als magis t raa t 
heeft hij ook verplichtingen. 
Hij lijdt aan een vervolgings-
kompleks tegenover de Volks
unie. Telkens er wat gebeurt , 
vervolgt hi j de Volksunie ». En 
verder : « De geest bij de Brug
se mag i s t r a tuur is niet goed en 

geving be t reur ik dat ten zeer
s te ». Veelbetekenend was d e 
vaststelling : « De heer Vossen 
besefte daags na zijn verkla
ring, welke vergissing hij be
ging en deelde aan het agent
schap Belga een nieuwe ver
klar ing mee volgens welke in 
alle kringen zonder onder
scheid het onderzoek werd 
voortgezet ». Achteraf bleek hij 
zelfs geneigd de korresponden-
te van Belga te Brugge vercmt-
woordeli jk te stellen voor de 
eenzijdige berichtgeving, door 
te suggereren dat deze korres-
pondente hem woorden in de 
mond had gelegd, die hij niet 
had uitgesproken.. . 

. . . M E T 

S L E C H T E C H I R U R G . . . 

De minis ter was na de vraag 
van de h. Leys, welke maat re
gelen hij tegen deze prakt i jken 
overwoog, zwak in zijn betoog. 
Hij zei o.a. dat mededelingen 
van het gerecht aan de pers 
tradit ie geworden zijn en da t 
deze betrekkingen reeds door 
2 zijner voorgangers bij herha
ling het voorwerp van een re
geling hadden ui tgemaakt . Aan 
de gerechteli jke overheid 
word t het overgelaten over he t 
nu t en de inhoud van de me
dedelingen te oordelen. Daar 
zit het hem met de p r o k u r e u r 
van Brugge juis t : hi j bl i jkt 
onbekwaam te zijn over nu t 
en inhoud van mededelingen 
aan de pers te oordelen. 

. . . E N D E V R O U W 

VAN C E S A R . . . 

De minis ter wierp in onde i -
havig geval de schuld op de 
pers . Wel gaf de h. Wigny toe 
dat mededelingen aan de pers 
voorzichtig moeten geformu
leerd worden. Maar in Belgi
sche rechterl i jke en politionele 
kringen heeft men er 'n slechte 
gewoonte van gemaakt . De h. 
Wigny gaf door zijn weigering, 
maatregelen te treffen, ander
maal een premie aan de « ma
gistrale vooringenomenheid en 
eenzijdigheid ». In zijn repliek 
gaf de h. Leys he t echter niet 
op : hij zei in het bezit van een 
BRT-schrijven te zijn, waar in 
deze naar een kommunikee van 
Belga verwijst me t als inhoud 
het gewraakte kommunikee 
van de h. Vossen. « Bovendien 
hebben familieleden van de 
p roku reu r verklaringen afge
legd, die geen twijfel laten be. 

als advokaat en burgemees te r s taan omtren t de bedoelingen 
van een gemeente uit de om- van de h. Vossen ». 
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MILITAIRE VERLOVEN 

Om de afwijzing van het 
amendement Matthe>ssens 
(waarbi j werd vooi gesteld de 
soldij van 15 op 20 fr te bren
gen) wat te vergulden, ver
hoogde minister Poswick de 
tweemaandeli jkse veiloven met 
twee dagen Een C.V.P.-amen-
dement waarbi j de splitsing 
van deze verhoogde verloven 
was voorgesteld werd, tegen 
de wil van de regering in, 
goedgekeurd. 

Om het goedgekeurde CVP-
amendement ongedaan te ma
ken, diende Poswick op zijn 
beu r t een amendement in. Om 
de C.V.P.-ers tot de goedkeu
r ing van zijn amendement (en 
de verwerpingen van hun eigen 
amendemen t ) te verlokken en 
hen een elastische terugtocht 
zonder veel gezichtsverlies mo
gelijk te maken, had Poswick 
een handigheidje bedacht . Hij 
zei dat splitsing niet mogelijk 
was , maar dat hij er voor zou 
zorgen dat de miliciens in 
Duitsland om de 6 a 8 weken 
n a a r huis konden. 

K O R T G E H E U G E N 

Reimond Mattheyssens zegde 
o p de Kamer t r ibune dat zulks 
geen toegeving van de minis ter 
was , want dat reglementair het 
verlof om de 8 weken werd 
vastgesteld. 

Van Eynde bestreed even 
eens het amendement van Pos
wick, wat « Gazet van Antwer
pen » ertoe bracht te schrijven, 
d a t Mattheyssens «zoals ge
woonlijk op de socialistische 
wagen sp rong» . Moest Mat
theyssens om de « Gazet » ple
zier te doen, even onnozel als 
de C.V.P.-ers de kosteloze toe
zegging van de minister als 
kl inkende munt aanvaarden ? 
Kostelijk is echter de bewe 
r ing van de « Gazet »-redakteur 
w a a r hij schrijft dat Mattheys
sens gewoonlijk de socialisten 
bijvalt. Heeft hij nog nooit ge

hoord van de heftige inciden
ten tussen Mattheyssens en 
Van Eynde ? En weet hij me t 
dat Mattheyssens desti jds Van 
E3nde eens een brief op zijn 
dak zond, waarmee men zich 
op de redaktie van de « Gazet » 
heeft verkneukeld ? 

• T A A L V O O R R A N G 

TE BRUSSEL 

Uiteraard kunnen we in 
« Wij » niet alle par lementa i re 
vragen van onze kamerleden en 
senatoren vermelden. Al onze 
pai lementairen zijn vragen-

* steller? en senator Jor issen 
heel t zelfs de kaap van de 500 
achter de rug ! 

Heel interessant J v - e e n van 
de jongste vragen, xtie hij aan 
enkele minis ters gesteld heeft. 

Het gaat om de taaivoorrang 
in s taatsgebouwen en parasta-
tale inrichtingen op het grond
gebied van Hoofdstad-Brussel. 

Zoals men weet wordt , vol
gens de wet van 2 augustus '63, 
het Nederlands op dezelfde 
voet geplaatst als het Frans te 
Brussel, waar bij de taalwet 
van 1932 de gemeenten van 
Hoofdstad-Brussel zelf hun 
dienst taal mochten kiezen en 
alleen m a a r verplicht werden, 
ui twendig het Neder lands ook 
een plaats te gunnen. 

De s taatsdiensten volgden 
gewoonlijk het regime van de 
Brusselse gemeenten. 

H U N A N T W O O R D 

De meeste minis ters hebben 
senator Jorissen geantwoord 
dat ze hun diensten gevraagd 
hebben, deze zaak is het oog te 
houden. De minis ter van Bin
nenlandse Zaken heeft geant
woord dat hij de vice-goever-
neur zal vragen deze zaak na 
te gaan. 

Alleen de minis ter van Socia
le Voorzorg, de Gentenaar De 

Pacpe, schijnt geen moeilijk
heid te zien. Die meent dat het 
eender is of de Neder landse 
tekst bovenaan of beneden 
staat , links of rechts . «Wat van 
belang is, is da t beide versies 
even leesbaar zijn», an twoord t 
h i j . 

Het doet wat denken aan het 
beruch te « pour les f lamands 
Ia même chose » van '14-18. 

Het an twoord van minis ter 
De Paepe getuigt van een ge
mis aan inzicht m nationale ge
voeligheden. 

We hopen dat senator Joris
sen het daa ib i j met zal laten ! 

N I E T JU IST ? 

« La libre Belgique » zit de
zer dagen (gewoonteget rouw) 
even op de kap van senator 
Jorissen, die onzin zou verteld 
hebben toen hij zei dat de 
franstaligen de Vlamingen van 
hun grond bei oven (en de 
randgemeenten, de Platdietse 
streek, Edingen, « Libre » ?), 
hun mensen (en de verfran-
sing van de Vlaamse kinderen 
te Brussel, « Libie » ?) en hun 
geld (en alle begrotingen van 
de jongste jaren, met inbegi ip 
van Openbare Werken, « Li
bre » ?) stelen. 

Verder vervalst de « Libre » 
zelfs het debat , bewust of on
bewust . 

Volgens de «Libre» verweet 
senator Jor issen minis te r De 
Saeger zijn bekommern i s voor 
Wallonië. Wat volkomen on
juis t is. Senator Jorissen be
weerde dat hij die bekommer
nis begreep, m a a r niet het een
zijdig begrip voor Wallonië. 
Vermits er in Vlaanderen, on
danks verbetering, nog steeds 
grotere noden zijn dan in Wal
lonië. Wat iets heel anders is. 
Ongeveer het tegenovergestel
de, menen we. 

Wat de « Libre » natuur l i jk 
verveelt is dat senator Jorissen 
zegt wat de bewi.iste Vlamin
gen denken, m a a r vooral da t 
de andere Vlaamse senatoren 
de V.U.-senatoren beginnen na 
te pra ten . 

De Volksunie, tot daar ! 
Maar wat als de andere 

Vlaamse par lementar ië rs het
zelfde zeggen ? 

En er naar zouden handelen! 

^ ^ ^ W f ^ P ' ' 

Vietnamese kinderen kwamen deze week te Brussel aan; ze zullen hi] pleegouders in ons land 
tijdelijk of definitief een nieuwe thuis vinden. Dit ts een blijk van belangstelling voor en een 
bijdrage aan de vrede-in Vietnam gedachte, die wellicht met zo spektakulatr is als betogingen, 
maar zeker met minder stmpattek. Inmiddels wordt vandaag tegen de oorlog in Vietnam be-' 
toogd te Brussel; men zou er verkeerd aan doen, dergelijke betogingen dood te verven als louter 
krypto-kommumstisch. Alhoewel — natuurlijk — de fellow-travellers er bij dergelijke gelegen
heden steeds vlug als de kippen bij zijn Ondanks het feit dat vrije betogingen aan de andere 

kant van de muur nog steeds ondenkbaar zijn. 

Over dit insident wordt 

niets gepubliseerd 

Nieuwe spelling 
We weten niet juist meer si"ds unnneer ne het gioene hoek

je hebben dat moest geiandfileegd xvoiden om lut de doolhof te 
get aken van de spelling van de Nedetlandse taal, sinds de ge-
mengd Nedei lands Belgisrlie Spellingskommisste was teruggC' 
schiokken om de knoop door te hakken in veiband met de spel-
hng der bastaardwootden. De kenze-mogehjkhetd tussen een toe
gelaten en een vooigesefneven spelling heeft intussen dezaslreuze 
gevolgen gehad en'sinds ge)mme lijd spell tedeieen zowat op zijn 
eigen wijze, naar eigen vooikeur, laalaanvoelen, zin voor fone
tiek, noem maar op. 

Op gevaar af voor venelende zaag ve>sleten te woiden maar 
niettemin omdat het om een zeer belangttjk element gaat in de 
dagelijkse « omgang » tussen ftanüaligen en nedetlandslaligen in 
België, willen we hier wijzen op een bijkomende faktor tn de 
taalstiijd, die tn ons land — dank zi) « vooiuitstievende » staats-
lut nog steeds niet tot het vet leden behooit — deze betiekkingen 
nodeloos heeft vetgald als gevolg van de tekoilkommgen der 
sinds 28 febtuan jl. lei ziele gegane speUing. Alwie m Vlaande
ren en Biussel met een ftamtahge chef te doen heeft — en dat 
zijn er nog altijd zeer velen — moest het al te vaak horen, dat 
zijn taal niet eens een vaste spelling had zoals het Ftans. Of dat 
de dochter van de cfief, die Nedei lands leeide, een wootd zo spel
de en dat het dus ook in de fit ma kotiesjwndenlie zo moest ge
speld worden Wij hebben het zelf beleefd op een ledaktie, waar 
een nederlandsonkundige ktanteigenaar die zich met alles en nog 
wat bemoeide, met ons spotte omdat we een bepaald woord zo 
spelden en met zoals zijn dochter het op een fraiikofone en frans
kiljonse zusteischool — vetkeerd — had geleeid. Andetzijds 
wat en er dan de nog tn aantal getinge frankofonen die een ern
stige inspanning deden om onze taal te leien doch er vrij spoedig 
het bijltje bij moesten neet leggen, omdat ze uit de doolhof van 
de velschillende spellingen iift wijs geiaakten. DU alles deed 
het pieslige van het Nedetlands in België geen deugd en biacht 
de zo al kleine kansen op een vredelievende samenleving van 
beide kulluurgemeenschappen nog meer in hel gediang. 

Men heeft gelukkig ingezien dat de dubbele spelling moest 
veidwijnen. Zelfs ptogiessieve spellets kiezen uiteindelijk één 
vaste ZIJ het konservalieve spelling boven de huidige anaichie. De 
gemengde spelhngskommissie heeft de middenweg gekozen : niet 
te radtkaal, met te koiisetvatief maar toch in zeftoe zin vootuit-
stjevend In vele j/ihultnlieve tpetlitigen van 1954 werd de ten-
dens gevolgd naar ptogiessisme Ze heeft ten statte naai een zo 
groot mogelijke konsekwentie gestteefd door het oftstellen van 
tegels, die in de toekomst kunnen dienen als richtlijnen voor 
het om spellen van nieuwe bastaardwootden die in onze taal hun 
intrede zullen doen Als zodanig ts ze min of meer de Nedetlatidse 
spellingslraditie trouw gebleven. 

Onder de voornaamste wijzigingen die sltaks de spelling van 
onze taal zullen beheetsen, stippen we vooteerst aan de konse-
kwente toepassing van de fonetische spelling De k heeft het als 
letter op de c gewonnen, op de qu en de x. Het wotdt dus aktueel, 
kollege, kiitalor, vakantie, kwotiim antikwatiaal, falanks, eksa-
men, ksilofoon, tekstiel enz. 

De c uitgesproken als s wordt door s vervangen. Het wotdt 
lius insident, offisier sent, sijfer 

Het veel omstreden achtetvoegsel isch uoidt nu les • 
helgies, fotografies, enz. En een letter die veel omsheden was, 
uotdt geschiapt : de letter h tn thans, thuis en althans. Het wordt 
dus tuis, tans en altaiis Deze letter werd geschrapt omdat men 
ze met hoort uitspreken in deze noorden dus volgens het fone
tisch beginsel 

Een andere vernieuwing is de regeling in de tussenletters n 
-n -s m samenstellingen en afleidingen De spelling De Vries en 
Te Winket was reeds door de Woordenliplkommissie vereenvou
digd doch levetde nog moedijkheden op. De kommissie heeft lans 
hel volgende voorgesteld . een samenstelling met een zelfstandig 
naamwoord als eerste lid, waarvan de laatste leltetgieep als e of en 
uordt uilgesptoken, wordt steeds als e geschreven, tenzij hel eer
ste lid m onveibogen vorm uitgaat op n bijekorf, goedeteliein 
wednwefonds maar havenmeester, zuidetiwtnd, molensteen. In de 
kwestie van de tussenlettei s stelde de kommissie het volgende 
'joor . 1 ih samenstellingen icaatin de s wordt gehoord moet zij 
'j,eschieven worden, zoals tn ambslpibtleum geu'eleiisgeld, doch 
bonnetjesstelsel, staatschuld stationchej. 2 tn samenstellingen 
uaarvan het eerste lid met etndigt op een siheip uitgesproken 
medeklinker en het tweede ltd begin met een z, resp. g of J, die 
m de samenstelling woiden uilgesptoken als i resp ah sj zoals hij 
voorbeeld in besluutszaken, koningszoon en liedjeszanger. 

Dit zijn ongeveer de voornaamste beschikkingen in de nieu-
ue spelling anno 1967, met dien verstande dat een reeks vreemde 
woorden ook nu nog met vet nedetlands mogen wot den zoals cre
do, claim, codex Hercules (doch hetktiliese ktacht '), campanile, 
enz Ook voor ascese, auto, cello, restaurant enz wordt voorge
steld de huidige spelling te behouden doch deze te wijzigen tn 
wootden als hiastnt hiegiene simpatie, himne enz Ook woorden 
waatvan de spelling tot uiteenlopende inleipretalies aanleiding 
zou geven ziet de kommissie liever als vroeger gespeld dus • en
quête, jazz, jeep, clown, circuit, beige enz 

De eerste indruk ts er een van bevrediging Vooral het be
steld de huidige spelling te behouden, doch deze te wijzigen tn 
ken evenals de ptogressieve inslag van deze jongste spellingsher
vorming, en om praktisclie én om piestigeredenen. 



B E T E R K O P E E-3 . .* 

Uit een par lementa i r doku-
ment blijkt da t de E-3-weg 
<142 km) slechts 11,7 mi l ja rd 
fr zal kosten, of 82 miljoen fr 
p e r km tegen 101 miljoen pe r 
k m voor de Route de Wallonië, 
wier 181 km in totaal 18,2 mil
j a r d zullen kosten. He t ver
schil spruit niet alleen voor t 
ui t de grotere lengte van de 
Waalse weg, doch ook uit de 
heuvelachtigheid van he t ter
rein en het enorm aanta l brug
gen en aftakkingen. E n dat al
les voor een weg, die ook Waal
se ekonomisten « onnodig en 
ondoelmatig » bes tempelen ! 

. . . E N V E R K E E R S K U N D E 

Qua verkeersdrukte spannen 
de grote Vlaamse wegen de 
kroon, met Brussel-Antwerpen 
als r ekordhouder (23.512 voer
tuigen per dag) , gevolgd door 
Brussel-Oostende ( 1 6 . 4 5 9 ) , 
Brussel-Breda (14.599) enz. 
Het aksent van het verkeer 
ligt dus in noordeli jke en niet 
in zuidelijke richting. L imburg 
spant slechts de kroon me t 
h e t . . . bromfietsenverkeer 
(geen blijk van welvaar t ) . Alle 
Waalse wegen blijven onde r 
de 10.000 voertuigen per dag. 
Qua zwaar industrieel vervoer 
spant Antwerpen de kroon me t 
119 % tegenover 1960, gevolgd 
door Oost-Vlaanderen met 120 
%. Uit het zelfde dokumen t 
blijkt ten slotte dat tot in 1966 
het grootste gedeelte der on-
derhoudskredie ten voor wegen 
naa r Wallonië ging ! Belgische 
logika... 

G E E N A A N P A S S I N G 

De regering weigert loons-
aanpassingen door te voeren 
of een premiestelsel in te voe. 
ren ten behoeve van de loket
bedienden van de post . Ze 
wenst alleen een wijziging in 
de werkt i jd door te voeren als 
tegemoetkoming aan de loket
bedienden, die s inds enkele 
zaterdagen staken. Vermoede
lijk zullen de be t rokken be
dienden het met deze voorstel
len niet eens zijn, zodat we nog 
heel wat herr ie mogen ver
wachten. 

In de poster i jen is t rouwens 

he t hek al lang van de dam, bv. 
in de grote sor teercent ra w a a r 
de minis ter he t t ekor t aan per
soneel zou willen aanvullen 
m e t onderbe taa lde vreemde
lingen. Daarmee zal de « vlot
te » postbedel ing na tuur l i jk 
nog « vlot ter » gaan. Uiteinde
lijk zal de par t ikul iere sek to r 
nog verplicht worden, zelf voor 
he t pos tverkeer in te s taan . 
Exal tan te t i jden voorwaar ! 

E n zeggen da t wij op school 
nog leerden, da t België he t bes
te postwezen van de hele we
reld heeft. Dat is echter a l 
lang geleden en toen was An-
seele jun ior nog niet « aan de 
post » geweest... 

WAALS PARLEMENT 

De algemene r a a d van de 
Mouvement Populaire Wallon 
heeft ande rmaa l aangedron
gen op de opricht ing van een 
Waals Parlement., Men zal zich 
her inneren dat begin 1961 n a 
de grote staking, die door de 
regering Eyskens werd gebro
ken doch die de val van deze 
regering veroorzaakte , een 
Waalse assemblee b i j eenkwam 
en da t toen sommigen dach
ten : morgen word t België ge-
federalizeerd. Het is een een
dagsvlieg gebleven o m d a t de 
Waalse socialistische parle
ments leden vrij vlug de « ene 
schaapsta l » van de B.S.P. op
nieuw vervoegden. 

STAP ACHTERUIT 

De dood van Renard (van wie 
niet met zekerheid kan gezegd 
worden of hij wel de doordr i j 
ver in federalist ische zin zou 
geweest zijn waarvoor men 
h e m versl i j t ) is in ieder geval 
een zeer zwaar verlies voor de 
Waalse beweging geweest. Men 
heeft de indruk da t de M.P.W. 
niet meer van de grond af ge
raak t en he t jongste pleidooi 
van de raad van deze beweging 
verander t weinig aan deze in
druk. Als men t rouwens moet 
horen dat de B.S.P. door deze 
kringen nog steeds beschouwd 
word t als de par t i j die he t 
mees t waarborgen biedt voor 
de Waalse arbeider , dan kan 
men slechts vaststel len da t de 
M.P.W. een s tap achteru i t 
heeft gezet. Om takt ische rede
nen, zoals dat heet... 

Het grootste schip dat ooit in Vlaanderen werd gebouwd, liep verleden week van stapel op de 
scheepswerven Boel te Temse. Het 70.000 ton metende ertsschip « Mineral Gent » is een indruk

wekkende verwezenlijking van Vlaamse scheepsbouwkunde en vakmanschap. 

DRIE V O O R S T E L L E N 

Vermits de Waalse federalis
ten (of wat ervoor doorgaa t ) 
geen ver t rouwen meer stellen 
in de Belgische en de Europe
se overheid, stellen ze bij mon
de van Yerna drie konkre te 
verwezenlijkingen voor o m 
Wallonië ui t he t slop te hel
pen : 1. een Waalse assemblee 
die niet louter konsultatief 
doch besl issend te werk gaat 
als tegengewicht van he t uni
taire stelsel; 2. de benoeming 
van een minister , belast met de 
koördinat ie van de Waalse 
aangelegenheden; 2. de oprich
ting van een Waalse investe
r ingsmaatschappi j en een 
Waalse k red ie tmaa t schapp i j . 
De M.P.W. is verder van me
ning dat er tussen dit p lan en 
de voorstellen van de Waalse 
oudminis te r Merlot, die mo
mentee l s teun zoekt voor zijn 
federalizerende voorstel len in 
Waalse socialistische middens , 
geen tegenstr i jdigheid bes taa t . 

Het komt er op aan, een geme
ne deler te vinden. 

WAALSE DRUK 

In de prakt i jk komt dit alles 
neer op verhoging van de 
Waalse d ruk op de regering, 
om voorrang te geven aan de 
Waalse eisen inzake infrastruk-
tuur . Reeds wekenlang word t 
op minis ter De Saeger d r u k 
uitgeoefend om zijn begrot ing 
te wijzigen en « aan de bevoor-
deliging van Vlaanderen een 
einde te maken ». De Waalse 
Ekonomische Raad wenst het 
vijfjarenplan van De Saeger t e 
doen wijzigen, de P.V.V.-er Cor-
beau (da t word t een verzame
ling a la Fontaine me t wijlen 
Renard. . . ) acht he t vijfjaren
plan van De Saeger financieel 
onverwezenli jkbaar. Hij stelt 
voor, volgende geplande auto
snelwegen in Vlaanderen uit te 
stellen : Antwerpen-Turnhout-
Neder landse grens, Lummen-

Genk, de verbeter ingswerken 
van de autoweg Brussel-Boom-
Antwerpen en de ringlaan rond 
Kort r i jk . 

Voorrang zou moeten gege
ven worden aan de ring rond 
Brussel , verschillende vakken 
van Brussel-Namen, ru imer 
vakken van Brussel-Luik en 'n 
b i jkomende af takking van 
Brussel-Bergen met Charleroi . 
Als oogverblinding stelt Cor-
beau he t schrappen voor van 
zeer ondergeschikte werken 
aan een paa r Waalse wegen. 
Als we de zaak nader bekijken 
komen we tot he t besluit, da t 
he t bijvoegen van werken in 
het zuiden van he t land o p 
evenveel nee rkomt als hetgeen 
Corbeau in het noorden wil 
doen schrabben. Hoe zou dan 
volgens deze « raaf » het vijf
ja renplan financieel wel ver
wezenli jkbaar zijn ? Corbeau 
zou toch beter moeten weten. 
De Vlamingen voor snullen ne
men, is uit de mode . Een an
dere plaat opzetten, m a n ! 

BLUECHER TEGEN WELLINGTON 
De toeristische propaganda van en voor 

België wordt verzorgd door het Kommis-
sariaat-Generaal voor Toerisme, Centraal 
Station te Brussel. Ze is nagenoeg volledig 
in handen van franstaligen. De Waal Ilau-
lot zwaait in deze dienst de plak. Wie de 
traditionele on\erschilligheid en het gren
zeloze onbegrip van de franstaligen kent 
voor alles wat niet-Frans is, snapt al 
dadelijk dat Vlaanderen bij de Belgische 
toeristische propaganda méér dan stief
moederlijk behandeld wordt. 

Het Verbond van Vlaams Overheidsper
soneel (V.V.0.) heeft in een uitvoerige 
nota enkele beschouwingen gewijd aan 
de taalkapriolen en de anti-Vlaamse voor
ingenomenheid van het Kommissariaat-
Generaal voor Toerisme. V.T.B.-V.A.B. 
hebben het trouwens met deze dienst 
regelmatig aan de stok ; de neerslag daar
van vindt men in menig nummer van « De 
Toerist » en « De Autotoerist ». 

Om Wallonië een extra-beurt te geven, 
schrikt het Kommissariaat-Generaal voor 
geen enkel kneepje of handigheidje terug. 
Zo geeft de dienst jaarhjks een brosjure 
uit onder de titel « Festival van België ». 
De aanleiding daartoe was het nu welbe
kende « Festival van Vlaanderen », dat 
reeds enkele jaren geleden werd inge
richt. Het Kommissariaat-Generaal voor 
Toerisme koppelde dit Festival aan een 
aantal kleine Waalse kultuurmanifestaties 

en het rezultaat werd « Festival de Bel-
gique » genoemd. In 1964 verliep dit Bel
gisch festival in 28 plaatsen : Brussel plus 
18 Waalse en... 9 Vlaamse plaatsen. In 
1905 waren het 32 Waalse en 10 Vlaamse 
gemeenten geworden. Het « Festi\al van 
Vlaanderen » was, althans in de publika-
ties van de heer Haulot, een schielijke 
dood gestorven. Het buitenland moest 
eens vernemen, dat er zoiets als Vlaande
ren bestaat op de wereld, zeg ! 

De « Belgische » kunst is, blijkens de 
publikaties van het Kommissariaat-Gene
raal, hoofdzakelijk een Waalse aangele
genheid. Vlaamse beeldhouwers, musici 
of letterkundigen schijnen niet te bestaan. 
Alleen de Vlaamse schilderkunst krijgt 
wel eens een bescheiden plaatsje. Ze kan 
inderdaad toch moeilijk helemaal over het 
hoofd gezien worden... 

Dat het onvolprezen Kommissariaat-
Generaal een schabouwelijk Nederlands 
schrijft en laat drukken, zal wel geen 
betoog vergen. De brosjures zijn alle uit 
het Frans vertaald en met die vertaling 
wordt de een of andere sukkelaar gelast, 

die van onze taal niet te veel zal verge
ten. Een holle, retorische stijl zit vol met 
taalfouten zoals een « kramiek » met 
krenten. Ons land schijnt een « Vosten-
huis » (met hoofdletter V, natuurlijk) te 
hebben en ook heel wat vermaarde « kust-
ambachtslieden >. Er zijn de « patriciërs-

woningen van Luik, waarvan de lachende 
stroom en de levensvreugde u wenken >. 
De lachende stroom heeft niets te zien 
met de elektrische of sanitaire voorzie
ningen van deze woningen, maar wél met 
de Maas te Luik; dat heeft de snuggere 
lezer Inmiddels wel zélf gesnopen. 

Wie ooit paling in het groen heeft gege
ten, wil misschien wel eens « Groen in 
gemuseum » proeven. Hij zal bitter te
leurgesteld zijn als hij vaststelt dat ach
ter die mooie naam geen kulinaire specia
liteit maar doodeenvoudig het Groeninge-
nuizeum schuilgaat. Ooit al gehoord van 
St Godelie ? Wijzelf zijn met een Gode
lieve gehuwd, maar tot de afkorting 
Godelie zijn we na zestien jaar huwelijk 
nog niet gekomen. Het Kommissariaat-
Generaal weet echter af van een « histo
rische St Godelieproce.ssie ». Van nog een 
heleboel andere dingen trouwens. Zo bij
voorbeeld van een « Donkerke Omme
gang » te Poperinge, waar wijzelf slechts 
een « donkere ommegang > kennen. En 
van een stad Mechemen, een hove Caillon 
en een gemeente Beerendrecht, die wij
zelf slechts kennen als Mechelen, hoeve 
Caillou en Berendrecht. 

Wist U dat Napoleon (in de foldertjes 
van mijnheer Haulot heet de man natuur
lijk Napoléon) de slag van Waterlo heeft 
gewonnen ? Wij wisten het zelf niet en 
^\e hebben tot onze onsteltenis vernomen 
dat men het ons altijd verkeerd geleerd 
heeft. Het Kommissariaat-Generaal voor 
Toerisme wijdt een tekst aan het « ...ogen
blik waarop Wellington en Blucher met 
elkaar slaa^gs geraakten aan de Belle Al
liance >. Op dat ogenblik dan had Napo

leon klaarblijkelijk gewacht om zijn 
tegenstrevers de genadeslag te geven en 
zélf de overwinning binnen te rijven. Al
thans volgens de versie Haulot ! 

En natuurlijk speelt het Kommissa
riaat-Generaal een oud spelletje met de 
Vlaamse stads- en gemeente-namen. In 
brosjure's met Engelse, Franse of Duitse 
tekst is er spraak van Ie Zoute, van Bruges 
«n Ypres, van Vosselaer, Louvain, Cour-
trai, Malines en van Pède-Sainte-Anne. 
Deze laatste plaats is het Pajottenlands 
St Anna-Pede, waarvan de kerktoren oo 
zoveel Breugheldoeken prijkt. In d© 
Engelse brosjure is er sprake van « the 
famous Procession dei Penitents at 
•Furnes ». 

Als stads- en gemeentenamen uit Vlaan
deren reeds verfranst worden, hoe gaat 
het Kommissariaat-Generaal dan met 
Brussel te werk ? De stad Brussel bestaat 
eenvoudigweg niet ; het is al Bruxelles, 
Auderghem en Boitsfort wat de klok slaat. 
Duitstalige gemeenten bhjken er in Bel
gië pok al niet te bestaan : Builingen is 
Bullange, Kelmis wordt La Calamine. 

En tenslotte een klap(je) op de vuur
pijl : in het jaar 1961 liet het Kommissa
riaat-Generaal een kaart van Belgisch 
Limburg drukken. Op deze kaart waren 
Maastricht, Boermond, Venlo en Sittard 
plots Duitse steden geworden. Ons eigen 
Limburg grensde direkt aan Duitsland I 

Deze en andere krachtpatserijen van 
de dienst des heren Haulot hebben het 
voorwerp uitgemaakt van een geestige en 
inslaande tussenkomst van onze volks
vertegenwoordiger Mik Babyion in d« 
Kamer. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

SENAAT 
Woensdag kwam het i'ongste defini-

tieve(?) nieuws dat de P.V.V. de rege
ring vertrouwen zou schenken. 

De harde oppozitiekern, die vooral in 
de senaat zit, heeft het hoofd gebogen. 

De oude konservatief Gil Ion, de flam
boyante, wat onderschatte, luidruchti
ge en niet onsimpatieke stokebrand 
Lahaye, met de weidse togagebaren van 
de advokaat uit de 19e eeuw en de 2 
half-fasistische overkomers uit onaf
hankelijke partijtjes Moreau de Melen 
en Snyers d'Attenhovcn hebben \oorlo-
pig de degens opgeborgen. 

• FRANKOFOON BLOK 

Dinsdag zag het er echter zo nog niet 
uit want Snyers d'Atenhoven, met het 
overmoedige gezicht van de Brusselse 
frankofoon verdedigde een amende
ment ten voordele van Brussel. Hij 
kreeg de steun van de franstalige 
P.V.V.-ers (3/4 van de P.V.V. in de se
naat), van gans de B.S.P., van de 
F.D.F.-er Lagasse en van de kommunis-
ten. De Volksunie, de Vlaamse P.V.V. 
eri de C.V.P. stemden tegen en wonnen 
tot groot ongenoegen van de meerder
heid van de P.V.V. 

Een amendement van de kommunis-
ten om de Route de Wallonië 1 mil
jard 150 miljoen bij te geven kreeg 
eveneens de steun van de B.S.P., 
Vlaamse B.S.P. inbegrepen, ondanks de 
argumentatie van minister De Saeger, 
dat de E-3 ook na 1967 nog een achter
stand zou in te halen hebben. (Hij is 
er overigens zelf de schuld van .'). On
danks de steun van sommige fransta-
hge P.V.V.-ers werd het eveneens ver
worpen. De diskusie over Openbare 
Werken die vier dagen duurde was een 
konfrontatie nederlandstaligen-fransta-
ligen. 

Minister De Saeger, door de V.U. via 
parlementaire vragen het vuur aan de 
schenen gelegd, had dit jaar zijn be

groting opgemaakt : 58 % voor Vlaan
deren, 42 % voor Wallonië. Vroeger 
kreeg Vlaanderen telkens minder dan 
de helft. 

Senator Jorissen'zou treffend onder
strepen aan de hand van cijfers dat 
« de Waalse haan telkens niet het leeu
wenaandeel ging lopen » in een speech 
waarin hij de minister duchtig te lijf 
ging. 0\'erigens scheen minister De Sae
ger, opgeschrikt door de franstalige 
kritiek, helemaal niet kwaad om de 
harde woorden van de V.U.-senator. In
tegendeel, zo zat hij juist in het mid
den ! Senator Jorissen zou hem meer 
verveeld hebben door hem lof toe te 
zwaaien, maar dan zou de begroting 
van volgend jaar opnieuw zwaar in het 
nadeel \'an Vlaanderen uitgevallen zijn. 
De V.U.-fraktie had dit klaarblijkelijk 
duidelijk voorzien. Ook senator Elaut 
deed zijn geestige duit in het zakje toen 
hij pleitte voor de watcringswegen in 
Oost-Vlaanderen. Senator Elaut, die 
uroloog is, beweerde dat hij tuis is 
in de watcrkanalen wat de lachspieren 
van de senatoren in werking stelde. 
Naast C.V.P.-ers juichten ook een paar 
socialisten, o.a. senator RoHn hem toe... 

• KWAJONGEN-OVERLOPER 

Na Openbare Werken volgde de be
spreking van de Begroting voor Lands
verdediging waarbij senator Ballet, in 
goede konditie de minister hoffelijk 
maar gedegen te lijf ging. Ook in een 
driehoeksgesprek minister - Segcrs -
Ballet kreeg de V.U.-senator gelijk. 

Poswick verdedigde zijn beleid met 
een tikje al te jeugdige vitaliteit, wel
willend ingaande op alle kritiek, ook 
op de taalkritiek van de senatoren Bal
let en Verboven. Minister Poswick 
wekt gemengde gevoelens. Aan de ene 
kant is hij een overloper, aan de ande
re kant is hij een eerder simpatieke 
kwajongen, graag bereid iedereen een 
genoegen te doen. Zijn voortvarende po
litiek van moderne sportieve sabelsle
per is echter een andere zaak. 

• AF EN TOE STOUT 

De C.V.P. in de senaat is vrij kalm 
gebleven bij de P.V.V.-lribuIaties van 
de jongste weken. 

KAMER 

• REKORDHOUDER HEGER 

Minister Héger, een Waalse here-
boer, is een rekoi^dman en een vete
raan. Hij kwam in '58 aan Landbouw, 
en bleef er sindsdien. Hij stapte geruis
loos over van het ene kabinet naar het 
andere, ongeacht de kleurenkombina-
tie, de persoon en de hebbelijkheden 
van de eerste minister. Hij werd mi
nister van landbouw onder de akade-
niische en laatdunkende Eyskpns, hij 
bleef het onder de ruige Lefèvre, die 
zich voor een « harde » houdt en meent 
onder invloed van Pascal boutades te 
kunnen fabriceren, hij behield zijn 
portefeuille onder de precieuse Har
mei, en « dient » nu onder Vanden 
Boenants die het eerste-minist,erschap 
bedrijft als een dinamische, niet-anti-
patieke, politieke marskramer. 

Héger is een man die zijn departe
ment en zijn job kent, en die wij 
slechts één keer in moeilijkheden zagen 
nl. toen een andere Ardeense (here)-
boer blijkbaar na een iets te veel be
sproeide maaltijd de tribune niet wil
de verlaten, al was zijn spreektijd reeds 
lang verstreken. Voorzitter Van Acker 
zag wit om zijn snor, toen de onbedaar
lijke spreker geen gevolg gaf aan zijn 
vei-zoek de tribune te verlaten, maar 
de voorzitter een fraaie verzameling 
scheldwoorden naar het onthutste 
hoofd slingercfe. Héger, op de eerste 
bank, onmiddellijk in het bereik van de 
wildeman, school naar het midden toe, 
de hand beschermend om het hoofd, 
gereed om uit de bank te hollen bij 
het minste teken dat de woest gewor
den spreker op hem wou aanstormen. 

Jacques zo heette de Ardeense boer is 
bij de jongste verkiezingen gesneuveld 
en Héger zit nu onvervaard in zijn 
bank naar de sprekers te luisteren... 

Etienne Lootens pakte in een uitvoe
rige tussenkomst grondig het land
bouwbeleid aan, wees op de gevaren bij 
de overschakeling in E.E.G.-verband, 
en kloeg het feit aan dat het arbeids
loon van de landbouwer nauwelijks 75 
% bedraagt van het inkomen van de 
loontrekkende. 

Richard van Leemputten stelde een 
paar pijnlijk-prcsieze vragen. 

• LASTIGE VIC 

Vic Anciaux kreeg het bij de inter
pellatie over de brand in het bejaar
dentehuis te Itterbeek aan de stok met 
een paar C.V.P.-ers, omdat hij een vraag 
stelde, die de heren niet bijster scheen 
te bevallen. Zij riepen dat het een ver
dachtmaking was, en Anciaux geen eer
lijk man was als hij niet bewees wat 
hij beweerde. De voorzitter wees de 
opgewonden C.V.P.-ers tereclit en zei 
dat de spreker geen verdachtmaking 
had uitgesproken, alleen een vraag had 
gesteld. 

Vic Anciaux kwam eveneens tussen
beide in de interpellatie over het Rap
port Kint door Defosset, F.D.F., het 
klubje van geestelijk gehandikaplen 
dat de gortige kampanje van « Brussel 
Vlaams » in gotisch schrift op haar 
staat van dienst heeft. 

• VLAK ALS EEN 
POLDERLANDSCHAP 

De touwtrekkerij tussen de regerings
partijen in verband met de volmacht
wetten was geen stichtend voorbeeld 
van staatsmanschap. Vooral de P.V.V. 
heeft een politieke poppenkast van 
slechte smaak te zien gegeven door 
steeds met nieuwe voorwaarden te ko-

Af en toe zijn ze eens stout. Zo sena
tor Van de Kerckhove, in de dagelijkse 
omgang niet zó statig als Manu Ruys 
in de Standaard onlangs schreef, die in 
de kommissie voor grondwetsherzie
ning de kans waarnam om de geschie
denis van de taalstrijd sinds 1830 te 
schrijven, waarbij hij een distillering 
samenstelde van even domme als straf
fe uitspraken van franstaligen of frans
kiljons tegenover elke Vlaamse rechts-
eis. Vermakelijk genoeg zijn deze ar
gumenten nog steeds aktueel gebleven. 
De franstalige kommissieleden keken 
dan ook vaak star op hun dossier neer. 

Er komt bij de Vlaamse C.V.P. okka-
zioneel wat meer Vlaamse refleks, al 
is men er over het algemeen nog niet. 
Zo wanneer men in de kommissie voor 
Nationale Opvoeding de splitsing van 
de begroting voor het Fonds van het 
Wetenschappelijk Onderzoek, voorge
steld door de Volksunie, verwierp, hoQ-
wel dezelfde senator Van de Kerckho
ve hier dan toch al de splitsing van de 
jury's vroeg. Geen slecht voorstel, maar 
ver van afdoend. Zien nu of het er 
komt. 

• KLEINGOED 
EN VERKEERSWEZEN 

Tussendoor werden nog een paar 
kleinere ontwerpen behandeld waarbij 
minister Van der Poorten zijn zuiver 
Lierse ies en uus nog eens liet horen. 

Donderdag werd dan begonnen met 
de begroting van Verkeerswezen, waar
over we het in het volgend nummer 
zullen handekn. 

• BEMINNELIJK 
GEWOONTERECHT 

Ondertussen werd in de Senaat de 
bijzondere kommissie samengesteld 
voor de behandeling van het beruchte 
regeiingsontwerp 356. De C.V.P. zal er 
14 vertegenwoordigers tellen, de B.S.P. 
10 en de P.V.V. 7. Het gewoonterecht 
in de senaat dat ook vertegenwoordi
gers van de kleinere partijen de kom 
missievergaderingen mogen bijwonen 
werd nog eens extra door de beminne
lijke B.S.P. senator Rolin onderstreept. 

Inderdaad, de Senaat verschilt met 
de Kamer. 

men aandragen voor het akkoord op 
een ontwerp, dat door haar eigen mi
nisters mede werd opgesteld en goed
gekeurd. 

Na harde diskussics in de P.V.V.-par-
lementsgroepen, waar de jongere die
hards samen met de heerszuchtige oude 
garde en de ambitieuze overlopers, 
de P.V.V.-minister het leven zuur heb
ben gemaakt, is eindelijk de beslissing 
gevallen. De P.V.V. zal de regering steu
nen en de tuchtstemming zal worden 
opgelegd. 

Vice-eersteminister De Clercq, die 
vooral de slagen heeft moeten afweren 
zag er vermoeid uit, en wat bedrem
meld gelukkig, als een student die na 
een uitputtende bloktijd pas op de de
liberatie heeft vernomen dat hij dan 
toch geslaagd is... In de slopende strijd 
tegen zijn eigen politieke vrienden 
heeft hij er echter zijn punch bij inge
schoten. De Clercq die eens als bril
jante oppozietieleider de vedette in de 
Kamer was, hield een matte inleiden
de uiteenzetting bij het begin van de 
maratonbespreking, waarin hij nog
maals al de versleten argumenten op 
warmde. 

Frans van der Eist in een uitvoerige 
rede tastte naar de diepere gronden 
van de bestendige malaise in dit land 
en het wantrouwen van de bevolking 
ten opzichte van elke regering. De oor
zaak dient gezocht in de staatsstruk-
tuur die geen weerspiegeling is van de 
gemeenschappen en dan ook geen ge
meenschapsgevoel en geen kommuni-
taire bezieling kan verwekken. 

Tot dan toe was het debat vlak als 
een polderlandschap met af en toe een 
windruk die nooit tot een stormpje uit
groeide. Wij hopen U volgende week 
over het verder verloop van de vol-
machtwet méér opwindends te kunnen 
brengen. 

NIK CLAES. 

• Volksvertegenwoordiger Anciaux 
herinnerde de h. Bertrand 
(CVP), minister van Verkeers
wezen aan diens herhaalde be
lofte, vóór einde 1966 de uit\oe-
ring.sbesluiten van de wet van 
2 augu.stus 1963 te publiceren 
(sic I) en bitreuide dat de 
Vlaamse parlementsleden niet 
\olrfoende word-en ingelicht 
over het veiloop \ an de proce
dure, die inmiddels al heett ge
leid tot de oprichting van de 
zgn kommissie Delauró. die deze 
uitvoeringsbesluiten moet voor
bereiden. Het blijkt dat in deze 
kommissie niet eens een neder-
landslalige is opgefiomen ! Ook 
Nestii-de dr. Anciaux de aan
dacht van de minister op andere 
drij\erijen van de Sabena, om 
de taalwetbesl uiten ten haren 
ODzichte volledig te ontkrachten, 
lüj wees tot slot op het uitermate 
slecht linancieel beheer van 
deze luchtvaartmaatschappij, de 
slechtst beheerde in gans West-
Kuropa. Oe h. Bertrand \erstrek-
te een /eer flauw antwo»rd, \er-
school zich telkens achter zijn 
zgn. onbevoegdheid en beriep 
zicb \erder op de... tijd. Wat de 
deficitaire werking van Sabena 
betreft verwees hij naar een 
vorige uiteenzetting. AI met al : 
een minister die er weinig, zeer 
weinig animo, schot en « Vlaam
se refleks » achter steekt. 

I>r. Aneianx stelde een snoed-
vraag tot minister Hulpiau 
(Nolksaezotidheid) nogmaals in 
verband met de taal wan\ erhou-
dinïen op \ lak der geneesheren 
in de IJrus'-oKe kommissie van 
Openbare Onderstand. AJinister 
Hulpiau bleek eerd-er gelukkig 
te zijn, de vaststelling te mogen 
maken, dat op .31 benoemingen 
er slechts 1 nederlandstalige kon 
benoemd worden omdat er 
slechts 1 nederlandstalige kandi
daat was ! Dat een mini-ter 
meer Vlaamse kandidaturen 
moet nitlokken schijnt de h. 
Hulpiau niet te beseffen, even
min dat het zijn plicht is. aan de 
wantoestanden aktief te verhel
pen. 

onze mannen 
jn het parlement 

Volksvertegenwoordiger H u g o 
Schiltz vertolkte in de Kamer de 
onrust van het onderwijzend 
personeel over de vertraging in 
de uitbetaling der wedden (Zie 
« WIJ » van \orige week). Minis
ter (Jrootjans beloofde een in
spanning te zullen doen en ver
wees naar een onderbezetting 
van piersoneel in de desbetref
fende dien.sten... 

In het debat dat volgde op de 
interpellatie Defos.set (FDF) 
o\er het Verslag Kint, en waar
bij diverse sprekers de interpel-
lant letterlijk al kraakten met 
wetenscbappeliike argumenten, 
droeg ook dr. .\nciau\ zijn steen
tje bij. 

Volksvertegenwoordiger Leys in-
terpelleerde minister Wigny over 
de vooringenomen verklaringen 
\an prokureur Vossen — vooral 
tegen de Volksunie en Vlaamse 
kringen gericht — n.a.v. het on
derzoek naar de daders ^an de 
bomaanslag te Brugge. 
Senator Jorissen protesteerdt 
tijdens het debat over de begro 
ting 1967 van Openbare Werken 
scherp tegen de valse voorstel 
ling van zaken door de fransta 
ligen. In een omstandige ontle 
ding ging hij dan na wat er van 
die Waalse voorstelling i.s en 
schoot ettelijke pijlen af op de 
frankofonen en (zuurzoctlachen-
de) minister De Saegher, ,li' 
raak zaten. 

Senator Elaut hield een humoi 
volle tussenkomst over afwate 
ringsproblemen in het Gentse en 
drong bij de h. De Saeger op 
spoed aan. Hij voegde ferloop'-
het FDF bij de drie nationaU 
partijen, wat andermaal vrolijk 
heid in het halfrond uitlokte. 

Ronator Ballet hield een uitvoe 
rige en zeer gedokumenteerde 
uiteenzetting o\ er sociale, tech
nische en linguisti.s<^he aangele
genheden in verband met het 
leger, in het kader van de be
spreking van de begroting 1967 
van Landsverdediging. 

Schriftelijke vragen werden ge 
steld door volksvertegenwoordi
gers Anciaux, Babvlon, Lootens. 
Schiltz. Goemans en senator 
Jori.ssen. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
SOCIALE GEVOLGEN 

VAN ONTEIGENING 

In vraag nr 18 door volksver
tegenwoordiger Lootens pleit 
deze voor een soepeler toepas
sing van de pensioenregelingen 
ten aanzien van bejaarden, 
wier eigendom ingevolge ont
eigening werd verkocht. Ontei
gening is op zichzelf reeds een 
zware handikap voor bejaar
den, wat nog erger wordt wan
neer de pensioendiensten de 
opbrengst van deze gedwongen 
verkoop doen gelden als inko-
menvermeerdering en dienten
gevolge het pensioen in kwes
tie willen verminderen of zelfs 
doen wegvallen. De minister 
van volksgezondheid verwijst 
in zijn antwoord naar het 
wetsontwerp nr. 320 (1966-67) 
waarbij een versoepeling van 
het onderzoek naar de be
staansmiddelen voor bepaalde 
gevallen zou voorzien zijn. 

Een zelfde vraag, gericht 
door het zelfde kamerlid, tot 
de minister van Sociale Voor
zorg, liet deze in een gans an
dere zin antwoorden. Volgens 
deze minister is het niet mo
gelijk aan het voorstel van de 
h. Lootens gunstig gevolg te 
geven, omdat de huidige wetge
ving dit niet toelaat. Het voor
stel zou volgens de minister 
niet alleen een terugslag heb
ben op de toekenning van de 
ouderdomsrentebijslag doch 
ook op de toekenning van het 
pensioen. 

Wij vragen ons af, welke mi
nister het nu bij het rechte 
eind heeft : deze van Volksge
zondheid, die versoepeling in 
uitzicht stelt of deze van So
ciale Voorzorg die versoepe 
ling niet mogelijk acht (en 
blijkbaar niet op de hoogte is 
van de indiening van wetsvoor
stel nr . 320) ! Uit beide minis
teriële an twoorden blijkt een 
volledig gebrek aan koördina-
tie tussen de ministeriële 
diensten, ondanks een super
kabinet, belast met de koördi-
natie. Wellicht alleen belast 
met koördinatie van de... 
stijl ?... 

DEMOKRATIE... 

Senator Ballet verwondert 
er zich in vraag nr 12 over dat 
hoewel de automobilisten 
49,91 % hetzij de helft van de 
inkomsten van het Nationaal 
Fonds voor Gehandikapten bij

brengen, zij niet in de beheer-
raad vertegenwoordigd zijn en 
dus niet mede kunnen beraad
slagen over de aanwending der 
middelen. Het blijkt aldus dat 
tussen 1958 en 31 augustus '66 
meer dan 119 miljoen werden 
aangewend voor algemene on
kosten, aankoop van meubels 
en andere vaste goederen en 
slechts 130 miljoen aan hulp 
aan minder validen ! In zijn 
antwoord verwijst de minister 
van Tewerkstelling en Arbeid 
naar het Parlement, dat in 
april 1963 van oordeel was, dat 
de verzekeringsmaatschappij
en bij het Rijksfonds konden 
vertegenwoordigd worden door 
de afgevaardigden van de 
werkgevers. Zonderlinge opvat 
ting van direkte demokratie! 
Senator Ballet achtte het ook 
immoreel, dat 4 december jl. 
een bedelkampagne werd inge
richt door radio en televizie 
om 20 miljoen bijeen te bren
gen voor een ziekenhuis in He
negouwen en de diensten van 
het Brugmanziekenhuis te 
Brussel beter uit te rusten, 
beide met de bedoeling er vlug
ge en afdoende verzorging van 
gewonden te waarborgen, ter
wijl in het fonds voornoemd 
toch 800 miljoen beschikbaar 
was. De minister kan zich daar
over niet uitspreken, aange
zien « de voogdij voor het in
richten van dergelijke kam-
pagnes niet tot de bevoegdheid 
van zijn departement behoort». 
Het is de gemakkelijkste uit
leg al liet de minister zich tot 
een eigen appreciatie verleiden 
door op te merken, dat het 
Rijksfonds de mogelijkheid 
heeft toelagen te verlenen voor 
de oprichting, inrichting en 
uitrusting van centra voor re
validatie tot een bedrag van 
60 % van de kostpr i js der wer
ken en aankopen. Hierui t volgt 
dat de instellingen in kwestie 
zelf voor de overige 40 % moe
ten instaan. Dit alles neemt 
niet weg, dat de beschikbaar
heid over bijna 1 miljard 
moeilijk overeen te brengen is 
met een bijkomend beroep ryp 
de openbare liefdadigheid waar 
het om werken gaat, die de pri
maire bestrijding van de gevol
gen van ongevallen langs de 

Weg betreffen ! Daarna verne
men we, dat het Rijksfonds 139 
kaderleden vermeldt waarvan 
er 126 in effektieve dienst zijn. 

Ten slotte stelt de minister, 
op voorstel van senator Ballet, 

de 800 miljoen w^aarvan sprake 
voor een groot gedeelte aan te 
wenden tot aankoop van ultra
moderne ziekenwagens ten ba
te van Hulpcentrum 900, vast 
dat deze dienst niet onder de 
bevoegdheid van zijn departe
ment valt... 

NOG NIET 
BESCHIKBAAR... 

De liberale minister van Eko-
nomische Zaken Van Offelen 
(die ook in de franstalige pers 
geen of weinig geestdrift wekt) 
deelde senator Jorissen op 
diens vraag mede, dat de ge
vraagde statistieken nopens 
spreiding per ontwikkelingsge
west van de kredieten, verleend 
krachtens de wet van 18 juli 
1959 voor de 2e helft van 1966, 
nog niet beschikbaar waren. 
Tijd hebben ze op het departe
ment blijkbaar te veel. In het 
opmaken van statistieken is 
men trouwens hier te lande 
nooit sterk geweest... 

AH, 5 A JE NE 

COMPRENDS PAS.. . 

Nederlandse en Vlaamse 
kongressisten in het Kongres-
sengebouw die gebruik maken 
van de telefoondiensten en dit 
in het Nederlands doen krijgen 
van de telefoon juf f er gewoon
lijk het (gesnauwde) antwoord 
«Ah 5a je ne comprends pas!», 
klemtoon op « 5a » zodat deze 
deelnemers op het Engels moe
ten overschakelen. Senator Jo
rissen is van mening dat deze 
onbeleefde jongedame, die van 
Nederlandse telwoorden ook 
niets afweet, niet op haar 
plaats is in een Europees ont
moetingscentrum. Minister 
Van Elslande antwoordt, dat 
een onderzoek werd ingesteld. 
Wij verwachten, dat de onbe
schofte « demoiselle » zal ver
plaatst worden naar een bin
nendienst, waar ze Frans kan 
tateren zoveel ze wil. 

WEERS

GESTELTENISSEN 

Senator Jorissen — die in 
één bulletin met meer dan 10 
vragen de ministers «embe-
teert » — wou weten van mi
nister De Saeger, welke beta
lingen verricht werden voor de 

E-3 en de Route de Wallonië 
onder de regeringen Harmei 
en Vanden Boeynants en dit 
afzonderlijk voor 1965 en 1966. 
De minister kon deze inlich
tingen niet geven, daar geen 
statistieken per regering wor
den aangelegd en aangezien de 
cijfers ook beïnvloed worden 
door allerlei omstandigheden, 
hoofdzakelijk weersgesteltenis
sen. We denken dat deze 
« weersgesteltenissen » vooral 
van politieke en van Waalse 
aard zijn. Per jaar luiden de 
cijfers evenwel als volgt : E-3 
1.747.952.932 ('65), 3.778.459.442 
('66) en 5.200.000.000 ('67); 
R.D.W. : 2 . 9 4 1 . 2 0 9 . 2 7 9 , 
3.952.067.086 en 4.050.000.000. 

RUSTHUIS 
TE BEVEREN-WAAS 

Er is een voorontwerpschets 
van een rustoord voor bejaar
den door de K.O.O. te Beveren 
Waas op te richten in het be
zit van het ministerie van 
Volksgezondheid. Er werden 
reeds besprekingen gevoerd. 
Zodra de provinciale techni
sche dienst zijn advies ver
strekt zal dit aanleiding ge
ven tot bespoediging van 
de procedure. Dat blijkt uit 
het antwoord van de minister 
van Volksgezondheid op een 
vraag van senator De Paep. 

KRONISCHE ZIEKTEN 

De uitvoeringsmaatregelen 
van de Koninklijke Besluiten 
van 12 en 13 december 1966 
inzake de eenvormigheid van 
geneeskundige diensten voor 
kronische ziekten zijn in voor
bereiding, aldus de minister 
van volksgezondheid op een 
vraag van senator De Paep, die 
zich bezorgd maakte over het 
groot gebrek aan plaatsingsmo
gelijkheden voor dergelijke 
zieken. 

TALENKENNIS VAN 

KRIJGSAUDITEUR 

In 1935 strekte het rechtsge
bied van de krijgsauditeur van 
Luik zich behalve Luik uit over 
Namen en Luxemburg. Slechts 
één van substituten moest het 
bewijs kunnen leveren van 
kennis van het Nederlands. 
Na de afschaffing van de 

krijgsraad te Hasselt werd het 
rechtsgebied van de auditeur 
van Luik tot Limburg uitge
breid, doch aan de wet op het 
taalgebruik van 1935 werd 
niets gewijzigd. Daardooi, at ' 
dus volksvertegenwoordiger 
Leys, is deze magistraat niet 
eens in staat zich als parket
hoofd met de plaatselijke poli-
tieoverheid in Limburg te on
derhouden of zich door hen te 
laten verstaan. De h. Leys acht 
een dergelijke toestand te
recht onaanvaardbaar. Uit het 
ministerieel antwoord (het 
rechtsgebied der auditoraten is 
onbeperkt tot op een door de 
koning vast te stellen datum) 
blijkt hoeveel achterdeuren de 
taalwetgeving heeft, waardoor 
men aan rechtvaardige en lo
gische toepassingen kan ont
snappen. De minister van Jus
titie beloofde de «bevoegde 
overheid» te zullen raadple
gen. Het is nochtans evident, 
dat Limburg niet tot Luik doch 
tot Antwerpen behoort bijal
dien men zich de «luxe niet 
meer kan veroorloven er een 
auditoraat te Hasselt op na te 
houden ». Moet men daarvoor 
gaan raadplegen ? 

LEEUWENVLAG 

Geen enkele reglementaire 
beschikking schrijft voor dat 
een beroepsmilitair zijn echt
genote moet beletten aan zijn 
woning gelijk welke vlag of 
embleem te hijsen. Derhalve 
mag aan die woning de Vlaam
se Leeuw wapperen. Aldus het 
antwoord van minister Pos-
wiek op een vraag van volks
vertegenwoordiger Anciaux. 

GEEN TIJD 

JVIinister Van Offelen vond 
geen tijd binnen de voorziene 
termijn te antwoorden op vra
gen van volksvertegenwoordi
ger Anciaux nopens de wense
lijkheid een herstrukturering 
in het elektriciteitsverbruik te 
koppelen aan een daling van 
de gemiddelde prijs en nopens 
de vraag of een personeelsUd 
van de advizerende raden al 
dan niet lid van dergelijke ra
den mag zijn, of hij daarvoor 
prezentiegelden trekt wanneer 
hij de zittingen tijdens de 
diensturen bijwoont en derge
lijke meer. 

Provincieraadslid en Mevrouw R. Ge«roms-Oe Meuter 

hebben de eer en het genoegen U u.t te nod.gen op hun 

BREUGHELIAANSE PENSKERMIS 

d.e .a l plaats hebben in de zaal «MADaON. Marktplaats ' " S ^ ^ . 

Schepdaal, / ^ 

o p z a ï e r a o g 4. zocKjog :. «n „ . . u u u u y 6 m a a r t 1967 

Men bedtent zaterdag en maanrlns' . « „ « r ,7 uur 

Zondag vanaf 12 uur 

RatMMM. L<ruiu(«it t M . > « « . . , , „ ^ 

Le Conseiller Provincial et Madame R. Geeroms De Meuter 

ont l'honneur et le piaisir de vous inviter a leur 

KERMESSE aux BOÜDINS Breughelienne 

qu? aura lieu dans la salie «MADHOM. Place du Marché 

Schepdool 

samed i 4. dimaiKhe 5 e t lundi 6 mors 19é7 

«>n aert samedi et lundi a partir de 17 heurn. 

Dimanrhe « jurtir de midt féL 52A0.Ó0 

DOKUMENT 
Je hoeft het niet te weten, je kan 
het zó raden : het fameuze pro
vincieraadslid R. Geeroms, dat zo 

dapper verfranst in het teken van 
de penskermis, is natuurlijk een 
P.V.V.-er. Als het van hem en zijn 

woongenoten afhing, zou Schep
daal het over enkele jaren moe
ten stellen met alleen maar een 
«kermesse aux boudins breughe
lienne» : de Vlaarns-Bi abantse 
gemeente zou de eer en het genoe
gen smaken, te mogen behoren 
tot de selekte oase waarin de 

f.v.</.-ers het niet meer nodig 
hebben om hun kiezers tweetalige 
zeem aan de baard te strijken. 
Die goeie ouwe door-en-door 
Vlaamse Breughel wordt hier wel 
voor een zéér vies karretje ge
spannen ! Of is Geeroms een der 
«blinden geleid door een blinde» 
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RDE OP ZAKEN 
Eigenaardig hoe in bepaalde periodes daden, woorden of gebeurtenissen als bij 
afspraak gelijktijdig voorvallen. Vorige week hadden we het aldus over ontbin
dingsverschijnselen, deze week zien we dat er in diverse delen van de wereld 
gepoogd wordt, orde op zaken te stellen. We denken hierbij vooral aan China, 
Indonezïé, de U.S.A. en West-Diutsland, zonder de verkiezingen in India te ver
geten en de kiesstrijd in Frankrijk. Opvallend vooral is de terugtrekkende be
weging die de Chinese leiders aan het tj.itvoeren zijn in verband met hun kultti-
rele revolutie, terwijl Oost-Duitsland met Polen en Tsjeclio-Slovakijë een dam 
tegen het Westduits opdringen poogt op te werpen. 

G E O R G A N I Z E E R D E W A N O R D E . . . 

...is ook niet alles. Dit besef schijnt tot 
de Chinese leiders, strekking Mac, te^ 
zijn doorgedrongen. Aan de Rode Gar
de werd voor het eerst officieel verbod 
opgelegd, de partij-organen te bezetten 
en te ontwrichten en anti-Mao-ver-
dachte leiders openlijk aan te vallen 
en te vernederen. Ook mag de Rode 
Garde niet meer de landbouw en de 
industrie ontwrichten en ontving het 
Rode Leger bevel, de landbouwers bij 
het inhalen van de oogst te helpen. Ten 
slotte stelt het bewind te Peking alles 
in het werk om de Roodgardisten huis
waarts te sturen ten einde al te grote 
koncentraties van jongeren in de gro
te centra te voorkomen. Deze koncen
traties hebben inderdaad geleid tot we
kenlange massademonstraties, die van 
overheidswege moeilijk in de hand te 
houden waren. De regering en de par
tijleiding te Peking riskeerden aldus 
het lot te delen van de bekende leer-
lingtovenaars. 

Alles wijst er dus op, dat Mao en 
zijn aanhangers geschrokken zijn van 
de reaktie van invloedrijke partijlei
ders en van de arbeiders en boeren op 
de uitspattingen van de Rode Garde en 
van de Kulturele revolutie. Wanneer 
Tsjoe En Lai, de man die alle paleis

revoluties overleefde en de Chinese Tal
leyrand wordt genoemd, tot openlijke 
kritiek op de Rode Garde durft over
gaan dan mag men zeggen, dat er zich 
een kentering in de jongste Chinese 
evolutie voordoet. Voorzichtigheidshal
ve zullen we het bij deze vaststelling 
laten : er is een pauze in de Chinese 
tegenstellingen ingetreden en de strijd 
om de macht is in tegenstelling met 
Mao's verwachtingen, vandaag nog 
steeds niet beslist. De jongste berichten 
maken zelfs gewag van bloedige bot
singen te Peking en in Sinkiang... 

OOK ELDERS 

In Indonezië heeft men (zoals we 
3 weken geleden verwachtten) einde
lijk de knoop doorgehakt en zal vol
gende week het laatste bedrijf in het 
drama Soekarno beginnen. Alleen 
nog prezident in naam kan het niet 
lang meer duren of Boeng Karno gaat 
de gevangenis in of de weg naar de 
ballingschap. Met typisch Oosters ge
duld en raffinement hebben Soeharto 
en de militaire leiders de vader van de 
revolutie van zijn voetstuk gehaald, ook 
omdat ze daartoe verplicht zijn, willen 
ze Indonezië uit het moeras halen. De 
ekonomische en sociale heropleving 
van het land kan nu eenmaal niet ge-

S/C TRANSIT GLORIA BRITTANIAE... Dit standbeeld van koningin Victoria 
werd te Londen een dertigtal meters verplaatst om graafwerken aan de Teems
oever mogelijk te maken. De vorstin met keizerskroon en imperiale appel hing 
gevangen in een netwerk van zware touwen. Ze was op dit ogenblik het simbool 
van het totaal afgetakelde Brits imperium, waarvan het moederland vandaag de 
wereld het schouwspel biedt van onmacht, verwording en bedeltochten op het 

voortijds zo gesmade « continent »... 

beuren zolang er een rem is, die Soe
karno heet. 

In de U.S.A. heeft Johnson een soort 
balans van de Vietnamoorlog gemaakt 
en daarbij de eskalatie verdedigd als 
«middel om Noord-Vietnam op de 
knieën te krijgen en Zuid-Vietnam te 
steunen ». Een nogal simplistische voor
stelling van zaken die niettemin de 
vastberadenheid toont van de demo-

STRIJD 0N\ EEN ERFENIS 
Er zijn wel enkele vergelijkingen te 

maken tussen de jongste verkiezingen 
in India en de aanstaande in Frankrijk. 
In beide gaat het uiteindelijk om het 
overnemen of het veilig stellen van een 
erfenis. De Indiase Kongrespartij 
heeft met een verlies van nagenoeg 100 
zetels op een totaal van 374 (het Indi
sche parlement telt 521 zetels) het ver
dwijnen van de sterke man wijlen Ne-
hroe betaald en staat vex-moedelijk aan 
de \ooravond van een zeker decentrali-
zering van het staatsbeleid. Met de cen-
tralizering van het beleid had de Kon
grespartij van Nehroe zich inderdaad 
vereenzelvigd. Dit is in minder mate 
het geval met de gaullistische partij in 
Frankrijk, die zich officieel UJiR/UDT^ 
(Union Nationale Républicaine - Union 
Démocratique du Travail, typische be-
nammg \oür haar centrum-aspiraties) 
noemt. 

Met de UNR heeft de Kongrespartij 
toch min of meer een sterke man als 
leider gemeen, al is de UNR veel min-, 
der reprezentatiet dan de Kongrespar
tij. De histoiische omstandigheden zijn 
trouwens ook anders : de UNR kan zich 
niet als de Kongrespartij vereenzelvi
gen met de onafhankelijkheid van het 
land. Ze kan hoogstens en dan nog uit
sluitend via de persoon van de Gaulle 
pogen zich te identifiscren met het in
wendig en uUwendig herstel van Frank
rijk ais mogendheid en als gezonde 
staat, na de aftakeling onder de derde 
en de vierde i-epubliek. 

Men kan nu stellen dat India pas 
voorgoed zal af te rekenen krijgen met 
de problemen, die de onaihanklijkheid 
stelt onder dwingend beding, van In
dia een moderne staat te maken, pre
cies één genoeg om naar buiten uit een 
rol in de Derde Wereld te spelen en net 
geschakeerd genoeg om aan de deel-
volkeren, die van India nog geen natie 

maken, toe te laten de eigen problemen 
in het groter geheel op te lossen op 
grond van de onmiddellijke kennis ter 
plaatse tegenover de veelal aan het 
licht getreden onwetendheid van Nieuw 
Dehli. Daarmee gaat in de nog steeds 
heersende Kongrespartij een verdere 
« vervreemding » van Nehroe's erfenis 
gepaard : voor het eerst is het niet 
meer vanzelfsprekend, dat zijn dochter 
Indira Gandi hem aan de leiding van 
de regering zal opvolgen. 

HET P A R L E M E N T 

ALS B L I J V E N D E INSTELL ING 

Indien we nu de kijker richten naar 
Frankrijk dan stellen we vast, dat de 
diktator de Gaulle ervoor terugschrikt 
eventueel door gebruik te maken van 
zijn grondwettelijk recht, om het par
lement te schorsen en zuiver preziden-
tieel te gaan regeren en daardoor het 
riziko te lopen, werkelijk voor een dik
tator versleten te worden. Tot nog toe 
is de GauUe er in geslaagd een soort 
« demokratisch diktator » te zijn : hij 
doet wat hem lust doch wekt de schijn 
dat de partijen en het parlement ook 
nog voor iets meetellen, wat in werke
lijkheid niet het geval is. Hij kan dat 
dank zij twee elementen : 1. de grond
wet, die hij door een rechtstreeks be
roep op het kiezerskorps naar een pre-
zidentieel regime heeft omgebogen (hij 
heeft trouwens ook aan de prezidents-
keuze door het parlement een einde ge
maakt) 2. door de meerderheid in het 
parlement die door de UNR en een 
groep rond de rechtse Giscard gevormd 
wordt en waardoor de fagade van 
« parlementaire demokratie » wordt ge
red. 

Blijkbaar wenst de Gaulle in die rich
ting voort te doen, en wel om de een
voudige reden dat hij zijn regime, ook 

wanneer hij te oud zal zijn, om zelf de 
leiding waar te nemen of zou overleden 
zijn, wenst te handhaven als beste op
lossing. Een doktrine heeft de Gaulle 
noch zijn partij. De enige doktrine van 
het gaullisme is Frankrijk zelf, met al
les wat men daaronder kan verstaan, 
in de eerste plaats de bij nagenoeg alle 
Fransen levendige zin voor «grootheid». 
Het is waarachtig niet alleen omdat de 
Franse kommunisten het taktisch zo 
lange tijd al beter achten, op het paard 
de Gaulle te wedden dan aan een echte, 
stevige oppozitie te doen, dat ze de 
Gaulle steunen. Ook de Franse kommu
nisten zijr*. Fransen, dit is chauvinis
tisch en gestreeld in hun ijdelheid van 
Fransman door de overigens onmisken
bare stabilizering van Frankrijk en 
door de groeiende in- en uitwendige 
macht van het regime onder de GauUe. 
In hoever de Gaulle zich begoochelin
gen maakt met zijn overtuiging, dat het 
gaullisme hem zal overleven laten we 
in het midden. Persoonlijk twijfelen wp 
er aan en zijn we geneigd te zeggen dat 
met de Gaulle ook het gauUisme zal 
verdwijnen. Maar er zal een struktuur 
overblijven die de partijen niet zo ge
makkelijk zullen vervangen. Vandaar 
dat de Gaulle de naar hem genoemde 
partij als sterke parlementaire groep 
wenst te handhaven. Hij aarzelt dus 
niet — en als tv-geniek personage met 
groot sukses — van het tv-medium uit
voerig gebruik te maken in de aan gang 
zijnde kiesstrijd. Hij heeft ook niet ge
aarzeld al zijn ministers als Engelse 
kiesdravers de straat op te sturen, de 
half-britse, frans-protestantse Couve de 
Murville inbegrepen. Daardoor beleven 
we vandaag het schouwspel van een 
hooghartige topdiplomaat, die afdaalt 
in de winkels van het zevende arron
dissement om stemmen te ronselen. 

K.V.B. 

kratische regering om op dit gunstig 
ogenblik (verzwakking en afzondering 
van China met gelijktijdige verwijde
ring van Moskou) tot het uiterste te 
gaan zonder een derde wereldoorlog te 
moeten riskeren. 

In West-Europa ten slotte ziet het er 
naar uit, dat men weldra de knoop zal 
doorhakken van de anglo-amerikaanse 
aanwezigheid in West-Duitsland. Enge
land wil om financiële redenen ge
daan maken met het Britse Rijnleger, 
ook omdat Bonn onder Kiesinger niet 
zoveel Brits oorlogsmateriaal koopt als 
onder Erhardt beloofd. Kiesinger be
klaagt er zich openlijk over dat er van 
geallieerde zijde met betrekking tot 
West-Duitsland nog slechts gesproken 
wordt over wat scheidt, niet over wat 
bindt. Dat zijn misschien de gevolgen 
van de opening te Bonn naar links, op 
haar beurt een gevolg van de Ameri
kaanse weigerachtigheid tegenover 
Bonn. Ook de Franse politiek en de 
mogelijkheid van een akkoord tot niet-
spreiding der kernwapens (met als ge
volg remming van de nukleaire indus
triële expansie in derderangslanden 
waar onder West-Duitsland) zet in de 
Bondsrepubliek kwaad bloed. Maar 
uiteindelijk kan men er ook hier niet 
onderuit, orde op zaken te stellen. 

DEZE WEEK IN 
DE WERELD 

• Nieuwe trap in de Vietnam-eskala-
tie : de Amerikanen bombarderen 
tans Noord-Vietnam zowel van op 
de grond en de zee als vanuit de 
lucht. Is het « point of no return » 
tans definitief overschreden ? 

• De Kongrespartij verliest heel wat 
zetels bij de Indiase parlementsver
kiezingen. 

• Polen, Tjecho-Slovakijë, Hongarije 
en de D.D.R. bepalen een gemeen
schappelijke koers tegenover West-
Duitsland. 

• De gaullisten kijken met slinkend 
vertrouwen de Franse verkiezingen 
tegemoet. De GauUe zal, na het slui
ten der kampanje, zich via de T.V. 
nog eens tot de kiezers wenden. 
Daartegen is sterk protest vanwege 
de oppozitie gerezen. 

• T.E. Donges wordt prezident van 
Zuid-Afrika. 

file:///ooravond
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ZIJN ZE ER VIES VAN ? 

Zowel de Russische als de 
Chinese diplomaten te Hanoi 
weigeren \eel kontakten met 
de Noordvietnamese overheid 
en bevolking te onderhouden. 
Dat is blijkbaar het enige, 
waai over zowel Russen als 
Chinezen het sinds de grote 
ruzie tussen Mao en Moskou 
nog eens zijn In geen van bei
de ambassades mogen Noord-
vietnamezen te werk gesteld 
worden hoewel de Sovjets er 
een staf van niet minder dan 
200 man (met familie) op na
houden Bovendien weigeren 
de Russen van de Noordvietna
mese keuken te eten : al het 
voedsel voor het ambassade
personeel en de familie wordt 
rechtstreeks uit Moskou aan
gevoerd I 

HONGERSNOOD 

OF NIET ? 

De laatste tijd doen zonder
linge geruchten de ronde over 
de hongei snood in India Insi
ders beweren dat er van een 
eigenlijke hongersnood geen 
sprake is Ze staven dit met 
cijfers over de graan- en rij"st-
oogsten van de laatste drie 
jaar, waaruit blijkt dat de 
oogst van 1966 deze van 1964 
hcht overtreft (86 miljoen ton 
tegenover 83 in 1964, terwijl in 
1965 zelfs een rekord met 95 
miljoen ton werd bereikt) en 
met het feit, dat India momen
teel met Nepal onderhandelt 

Ondanks foto's met revolutionaii e patetiek loopt het mis met de « kultiiiele » revolutie De Chine
se top moet steeds maar weer — kennelijk zonder al te veel sukses — aandringen op kalmte 

en gematigdheid. 

om Amerikaans graan te ver
kopen, dat het zelf gratis van 
Uncle Sam ontving De koop 
zou nog niet gesloten zijn, om
dat de door India gevraagde 
prijs de autoriteiten van Ne
pal te hoog voorkomt! 

Teivvijl dus in Europa en 

Amerika voor de hongerlijden
de Indiërs ingezameld wordt, 
zou de hongersnood meer van 
politieke dan van «techni
sche » aard zijn Twee jaar ge
leden, toen de oogst veel min
der bedroeg dan nu, sprak nie
mand over hongersnood. Is 

JOSEF FRINGS 
Joscj Viiyi^s, katdiTiaal aai tshisschop va?i 

Keiden, vooizitlci der konjeienlie van Duit-
ss bisschoppen van Fiilda, is begin dezer 
maand tachtig geuoiden Dooi zijn ambt is 
hl] de hoogste veitegenuoordiger van een 
der gtooiste en — intellektiteel gezien — 
belangnjkste kalolieke gemeenschappen ter 
uereldj hoofd van het op een na grootste 
diocees in de hele kalolieke keik en belang 
itjk^te geestelijke uaaidigheidsbekleder in 
Duitsland 

Ztjn faam en bekendheid zijn echter niet 
alleen aan die funkties te danken De fabrt-
kantenzoon uil Neiiss aan de Rijn, opge
gloeid in de liaditie van het Duitse sociaal 
katohcisme van Mgr von Keiteler en Kol 
ping — uaanian het centrum in Keulen lag 
— heeft in een jatenlang kontakt met de 
geiLone man de sociale lealileit leien ken
nen Dei tien jaar lang uas hij pastoor in 
een Keulse volksbuurt Dit sociaal inzicht 
en deze bekommernis voor het volk lagen 
mede aan de bazis ran zijn tussenkomsten 
inzake sociaal politieke problemen op het 
koncilie Over de pozitie van de ai beider in 
het bediijf zet hij nadien om «De luerk-
nemer dient intensief deel te nemen' aan 
de mede verantuoordeliikhetd voor het hele 
zieik » 

Kardinaal Fungs behoorde lot een der 
meest gezaghebbende en prominente leiders 
op het tweede Vatikaanse concihe Johan
nes XXIII benoemde hem tot lid van het 
piesidium van 10 leden 

HIJ uces er op de taak lan de Kerk om 
de boodschap van Kustus tot de hele mens
heid te richten en daartoe een adekuate 
torm te zoeken Dit belette hem echter met, 
nuchtei en realistisch genoeg te zijn om de 
bestaande tegenstellingen te zien en het <>e. 
vaai te beseffen van bepaalde koncessies die 
de geest zelf, de kristelijke uaaiheid en de 
spiritualistische opvattingen bedreigen om
wille van een te zeer beklemtonen van het 
tijdelijke en het materiele In alles heeft 
deze geestelijke leider (luiens kenspteuk 
« Pio hominibus constitutus — voor de 
mensen aangesteld » zijn opvatting van het 
ambt dat hij uitoefent ttpeeit) ook de mens 
gezien en tich om de mens bekommerd om 
de vervolgde en de veidiukte, de kleine en 

de ai me mens het meest Ht] zueeg daar 
bij voor niemand of mets Hij nam geen 
blad voor de mond m het Dei de Rijk en 
hielp uaar hij kon Met karidnaal Faiilha-
ber van Munchen (de man van de beioem 
de seimoenen « Judentum, Christentum, 
Geimanentum »j stond hij vooraan om de 
eeuwige naarheid van het geloof tegen geest 
en macht van de tijd te verdedigen, toen 
deze geest en macht de geloofsuaaiheid be 
dieigden In de hongerpeitode onmiddellijk 
na de ooi log zei hij vanop de kansel dat 
diefstal van biood en kolen (ten nadele van 
de bezetleis ') geen zonde tias uanneer men 
honger en koude leed En op hel jongste 
koncilie uas hij een der meest haidnckkige 
veidedigers van het schema over de Joden. 

Maar ook hier bleef kardinaal Fnngs 
nuchter en realistisch, steeds om de waar
heid bekommerd In een gesprek met Rab 
bijit Max Nussbaum van het Ameukaans 
Ztontslisch komilee bracht hi] de pers 
plaatjes oxer hel zogezegde neo nazi gevaar 
tot hun juiste veihoudingen terug, uees op 
piopagandistische oieidiijvmgen en op het 
feil dat de moord op Duitse vrouwen en 
hindeien ook een zuare zonde uas geneest . 

Men heeft hein deze objekliviteil kiia-
l jk genomen en de « Algemeine Judnche 
If ochenzeitung j . begon een kampagne te
gen hem Daaiop weigerde hij te spieken 
op de « Week der Bioedeilijkheid », zo
lang de Keulse Joden (« die mi] toch het 
beste kennen moeten », zei hij) uch met 
openlijk van die beschuldigingen hadden 
dnlancieerd 

Duitsers die de menselijke uaardigheid 
en de histoiische naarheid hoger achten 
dan de officnle pio- of kontia houding 
lan tiet toevallige regime — en die dat 
ook ofjenlijk zeggen duiven — zijn ei met 
zo heet veel 

Kaïdmaal Fnngs is er in ieder geval een 
Door zijn formaat oieischaduut hij veel 
klem foimaat, veel gehiek aan « Zivil Cou
rage » naaiian men wel veel spreekt, maar 
die zo weinig aan de dag treedt in een kon 
foimistische, lan propaganda en klaarge
stoomde ideeën over verzadigde maatschap 
pij 

AN TOVAhO 

het omdat verkiezingen in In
dia werden gehouden, dat men 
sinds maanden over honger
snood spreekt ? 

TE GEWELDIG 

Hoe sterk de chinezerijen 
van de Rode Garde en van Mao 
de Russen op de zenuwen wer
ken moge blijken uu volgend 
autentiek feit, dat zich te Kiev 
voordeed Overheidspersonen 
aldaar waren zinnens een 
groep Westduitse industriëlen, 
op bezoek in de hoofdstad van 
OeJci ame, te begroeten met een 
toast die letterli jk als volgt 
luidde : « Op de vi lendschap 
van de Sovjet- en Duitse vol
keren die samen de Chinese 

agressor de voet zullen dwars 
zetten ' » Slechts toen de West
duitse ambassadeur bezwaren 
tegen deze zin ui t te en hem be
s tempelde als een ondiploma
tiek gebaar, zagen de Russen 
van hun oorlogszuchtige toast 
af Het kan verkeren, zei Bre-
dero . 

« GEEN AMBITIE » 

Robert Kennedy, broer van 
de vermoorde prezident, be
weert dat hij geen Witte Huis-
ambities heeft, althans nu nog 
met Dit staat in schrille tegen
stelling met de zorgvuldige en 
technologische voorbereiding 
die de eerzuchtige nieuwe Ken
nedy klanleider zal voeren 
eens dat zijn bram trust en hij 
zelf de tijd gekomen achten, 
om in het strijdperk te treden. 
Bob Kennedy beschikt over 
een persoonlijke staf van met 
mmder dan 40 medewerkers, 
\ an wie de meesten per week 
60 tot 90 uren werken voor 
hun « boss » in de vijf kleine 
kantoortjes die Kennedy ter 
beschikking gesteld heeft te 
Washington Leiding van deze 
Kennedy braintrust heet Joe 
Dolan, die tot de intimi van de 
chef behoort. Bob Kennedy, 
aldus Dolan, kent voor elke 
specialiteit in politiek, ekono-
mie, fmancies enz een man, 
die hij kan raadplegen op 
grond van diens speciale ken
nis en van diens bereidheid, 
zich voor de « goede zaak » in 
te spannen. 

Bob Kennedy's voorkeur 
gaat naar de intellektuelen, die 
trouwens onder John F Ken
nedy bevrijd werden van het 
in Amerika tot dan toe geldend 
wantrouwen en de onderschat
ting van de waarde der « egg 
heads » (nog met zo lang ge
leden een scheldwoord voor in
tellektuelen, waarvan de Ne
derlandse vertaling — eierkop 
— min of meer de minachten
de kvvotering weergeeft, die in 
het Amerikaanse woord beslo
ten ligt). 

De bewapemngswedloop gaat ongehinderd zijn gang Dezer da
gen hep op de scheepswerven van Birkenhead de tweede Britse 
atoomduikboot van stapel Hoe berooid ook de staatskas en hoe 
ineengeschrompeld ook de vloot, de H M S « Renown » moet de 
« glorievolle » traditie van een reeks gelijknamige schepen voort

zetten. 
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HET RAADSEL 

OP DE BERGTOP 
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Een paar jaar tetug, tijdens een zomervakantie in 
Oostenrijk, hadden we ons op een mooie dag het 
kruis op de 1.896 hoge Steinplattler-beig als doel 
van een stevige bergtocht gekozen. Niet dat het kruis 
ons speciaal zou geïntrigeerd hebben; in gatis het 
Alpengebied vifidt men immers op heel wat berg
toppen deze getuigen van landelijke vioomheid én 
van soms dolkoene waaghalzerij van « Buben n, die 
de scherpste helling en de ontoegankelijkste kiuin 
hebben uitgezocht om er « hun » kruis te planten 
en het er tegen het beuken van de bergivind te 
verankeien met stalen kabels die stevig aan haken 
tn de rotswand worden bevestigd. 
Toen we eindelijk het doel van onze wandeling be
reikt hadden, wachtte ons een sensatie én een iaad-
sel. Het merkteken op de Sleinplattler bleek geen 
klassiek Tirolerkruis te zijn, maar verraadde duide
lijk zijn Lagelandse herkomst. Naast een veldka-
pelletje prijkten er de wapenschilden van Vlaande
ren en Tirol op, met daartussen de tekst « We
re di n en « Steinplattler ». De naam van de berg 
stelde ons geen problemen. Maar waar in Gods
naam kwam « Were di » vandaan ? We kenden de 
vereniging van die naam en we zochten ergens een 
vaag velband met een bedevaart of een reis >naar 
het graf van Verschaeve te Sollbad-Hall. Maar we 
twijfelden hardnekkig : we konden ons moeilijk 
« Were di ^-voorzitter Karel Dill^^juooistellen, ter-
ui)l hii zich met een kruis op de (hij zal het bea
men : eeider smalle) schouders naar de kruin van 
een Alpenreus je werkt. 

We kwamen terug naar Vlaanderen, zonder dat het 
raadsel opgelost was. En geleidelijk verdween niet 
alleen het kleurtje dat de Alpenzon uiteindelijk 
zelfs op ons gelaat had weten aan te brengen, maar 
vervaagde ook de aanvankelijk scherpe nieuwsgie
righeid om het Vlaamse raadsel van de Steinplattler 
op te lossen. 
Alhoewel we dus 's nachts heus niet wakker lagen 
in ons bed om te piekeren over het kruisprobleem, 
gebeurde het nog wel eens dat, mét de vakantie
foto's, het « Were-di n-vraagteken uit de oude doos 
werd gehaald. Zo komt het dat, toen we de planters 
van het Vlaamse kruis eindelijk toevallig tegen het 
lijf liepen, we de indruk hadden in deze kersverse 
kennissen oude bekenden te ontmoeten. Inderdaad: 
de « Steinplattlers ». 

He t begon allemaal rond het pro
bleem van de vrijetijdsbesteding in 
een Antwerpse school. Vijf jaar ge
leden — om precies te zijn ; in maar t 
1962 — kwamen enkele studenten van 
he t Antwerpse St. Eligiusinstituut bij
een om, zoals zij dat noemden, tijdens 
h u n vrije uren wat te praten over din
gen waar een beetje kui tuur en poëzie 
in stak. Zowat op zoek naar een verant
woorde hobby. Lak aan het verbeuzelen 

de bijzondere charme van deze muziek 
met haar eigen warmte en haar eigen 
instrumenten, uit een land dat voor al 
deze studenten een verre onbekende was. 

Er zat iets in. Deze vaststelling was 
genoeu voor leraar Cuppens om de jon
gens een klaslokaal ter beschikking te 
stellen, waar ze mekaar elke woensdag
namiddag konden vinden. Het tema 
Oostenrijk bleef spontaan terugkeren. 
En het bleef niet bij die eerste plaat. 

Andere opnamen werden beluisterd, be
sproken, bekritizeerd en... geleidelijk-aan 
meegeneuried of geïmmiteerd. De drang 
om het zélf ook eens te proberen — zo 
maar, zonder enig doel of vast vooruit
zicht, enkel omdat het prettig was en 
omdat het spontaan groeide — was niet 
meer te stuiten. De eerste liederen wer
den ingestudeerd en vanzelf kwam zo de 
lust om er nu ook eens een paar van die 
eigenaardige danspassen langs te gooien. 

Zonder dat ze het zelf wisten, hadden ze 
een wagen op gang gebracht die hen 
weldra op een lange en verre tocht zou 
meenemen. 

Hoe ze eigenlijk aan de naam Stein
platt ler kwamen ? Tja, zegt de heer Cup
pens, ook dat is zowat vanzelf gekomen 
en was louter toeval. De liederen en de 
dansen uit het verre Oostenrijk hadden 
het verlangen gewekt, om dat land eens 
van wat dichteibij te leren kennen. Drie 
maanden na dat eerste platen-namid-
dagje trokken zeventien jongens — de 
pioniers van wat later de groep zou wor
den — vol vakantie-geestdrift naar het 
land van de Wiener Schnitzel, de Diindl-
kleedjes en de korte ledeibroeken. Naar 
de bergen die ze al bezongen hadden 
zonder ze te kennen, naar de mensen 
waar ze van hielden zonder ze ooit ge
zien te hebben. Het was niet zo maar 
een reisje : ze trokken op studie. Ze wil
den niet alleen het land leren kennen, 
maar ook en de zeden en gewoonten en 
vooral de muziek anders dan van op de 
zwarte schijf. 

In het dal van de Wilde Kaiser ligt 
Waidring. Een droomverloren Tiroler-
dorpje aan de voet van de Steinberge, 
omringd door de indrukwekkende Fell-
horn, de grootse Loferer Steinberge, de 
Hausberg, de Kitzbühler Horn . Namen 
om van te watertanden I Waidr ing zou 
later hun tweede heimat worden. De fa
milie Grünbacher woont er, en het was 
daar dat de groep uit Antwerpen gast
vrij ontvangen -werd. De Grünbachers 
stonder er verstomd bij te kijken als de 
jonge Flamen, uit dank voor de genotetv 
gastvrijheid, eens lieten zien hoe zijzelf 
de volksliederen en de dansen van T i -
rol interpreteerden. T o t hun grenzeloze 
verbazing stelden de inwoners van Wai
dr ing vast, dat deze jongens uit het vlak
ke land aan de zee de dansen en de lie
deren beter uitvoerden dan de Ti ro ler 
verenigingen. Deze laatsten immers tre
den praktisch nog alleen voor toeiisten 
o p en over hun repertorium is al gauw 
het vakantie- en konsumptie-vernisje ge
komen. De echte, onvervalste, sfeervolle 
Heimatliederen en -dansen hoor en zie 
je al minder en minder bij die « echte », 
« onvervalste » V.V.V. groepen. 

T o e n op een avond de plaatselijke 

TIROLERS IN VLAANDEREN 
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van de vrije tijd, aan altijd dezelfde 
beatmuziek, aan straatje omlopen en aan 
yé-yé uit het portatiefje. Dat was op zich
zelf al uitzonderlijk én prijzenswaardig : 
gesprekken over een nuttiger gebruik 
van de vrije tijd en de eigen talenten, 
uitgaande van de jonge mensen zelf. Er 
was op St. Eligius een leraar die van 
meet af aan de waarde van het initiatief 
zag, die het spontaan liet groeien en die 
er slechts op inhaakte toen de jongelui 
het hem kwamen vragen Want de heer 
Cuppens is nu eens een populaire 
« schoolvos » : sprankelend van vitali
teit, een onrustige natuur die hunker t 
naar veiwezenlijkingen en rezultaten. 
een verstandige bekommernis met al wat 
reilt en zeilt rond de jeugd en haar pro
blemen. Op vrije namiddagen werd er 
bij hem geluisterd naar fonoplaten en 
gediskuteerd over 'nnziek en een hele
boel andere dingen 

O p één van die vrije namiddagen ging 
ei ook eens een opname van /ans; en mu
ziek uit l l r o l de draaitafel op Hoe gek 
ook maar de nlaai dééd het hem • de 
jongens waren er een en al geestdrift 
over en er werd flink wat gepiaat op 
het tema volkszang en volksdans, over 

vereniging een uitvoering ten beste gaf, 
werden de Egiliusstudenten als het ware 
gedwongen ook eens te laten zien wat 
zij er van kenden. Ze begonnen er met 
de dood in het hart aan, want ze hadden 
zélf nog niet ontdekt wat ze waard wa
ren en ze meenden dai de Tirolers hen 
gewoonweg van de planken zouden zin
gen en dansen. Het viel anders uit ! De 
kenners waren geestdriftig, de Waidrin-
gers trots op « hun » ontdekking en die 
van de omliggende dorpen maakten er 
bijna een rel van, omdat ze weigerden te 
aanvaarden dat ze zopas vreemdelingen 
aan het werk gezien hadden. Dat moes
ten Tirolers zijn van ergens enkele uren 
verder of hoogstens Zuidduitsers. 

Flamen ? Ausgeschlossen 1 

Het wiren echter Vlamingen; daar 
hielp zelfs die avond te Waidi ing geen 
lievemoederen aan En ze moesten terug 
de planken op. 

Dat sukses in Tirol ^ell, bij de men
sen die toch het meest kritische oordeel 
moesten kunnen vellen over hun presta 
ties, deed de jongens van Eligius er toe 
besluiten om dat, wat eerst een niet-hele-
maal-ernstig liefhebberij tje in verloren i. 



eren 
uren was geweest, eens ernstiger te gaan 
beoefenen. Niet uit na-aperij voor wat 
uit een ander land komt, niet uit sno
bisme of vreeniddoenerij, maar gewoon-
weff uit een los initiatief en een onver
getelijke vakantiereis groeide een groep 
die zich noemde naar een berg uit het 
verre land, de Steinplattler. De berg 
waar we een paar jaar later voor een 
levensgroot vraagteken in de vorm van 
het « Were di «kruis zouden staan. 

Nu wer ' het ernst. Leraar Cuppens, die 
vroeger als reisgids kennis had gemaakt 
met Tony Praxmeier (we wisten het zelf 
niet, maar naar het schijnt is dat de lei
der van het wereldberoemde Tiroler 
nationaal koor en dé autoriteit op het 
gebied van Tiroler zang en dans), zocht 
opnieuw kontakt met hem. Uit dat kon-
takt is sindsdien een hechte vrien^jji'hap 
gegroeid en een geestdriftige Praxmeier 
zag in de Antwerpse groep genoeg om 
er zijn Latijn eens in te steken. Hij 
wijdde leraar Cuppens in in alle gehei
men, vakknepen en finesses van de 
echte Tiroler zang- en danskunst, zodat 
de Antwerpse leraar terzake een autori-
teitis geworden die ook in Oostenrijk 

f een stevig figuur slaat. Hoe een dubbel
tje (of een grammofoonplaat ?) rollen 
kan... 

Meteen was de bazis gelegd voor het 
sukses dat de groep later te beurt zou 
vallen. Praxmeier's tips aan Cuppens 
waren de bazis voor een liarde leerschool. 
Eens terug te Antwerpen werd er elke 

-̂  woensdag geoefend, gezweet en « ge-
^ beuld ». De heer Cuppens, die enkel te-
'̂  vreden kon zijn wanneer de uiterste 

perfektie werd bereikt, eiste het uiterste 
van zijn mannen. Soms gingen er vijf
zes wieken van intensieve herhalinc» en 
altija opnieuw herbeginnen overhceri, 
vooraleer een lied of een dans waardig 
werd bevonden om in het Steinplattler 
programma te worden opgenomen. Een 
nummer werd pas d i n aanvaard, wan
neer zelfs een autoriteit als Praxmeier 
er helemaal niets meer op aan te mer
ken zou hebben. 

In 1963 werd (hoe kon het ook an
ders) T i ro l een tweede maal als vakan-
tiedoel gekozen. Het optreden van de 
Steinplattler werd aldaar een zo enorm 
sukses, dat er eenvoudigweg niet meer 
kon gedacht worden aan ophouden. 
Daarvoor was het jonge entoeziasme te 
hoog opgevoerd. 

Nu we vijf jaar later zijn. is de kleine 
kern uitgegroeid tot een volwaardig en
semble van vijfendertig uitvoerders : 
acht muzikanten en vijfentwintig zan
gers en dansers. Ook de twee dochtertjes 
van de heer Cuppens zijn een vaste 
waarde in het gezelschap geworden. 

Over de voorbije vijf jaren mag nu 
worden teruggeblikt op een suksesvol 
optreden te Straatsburg, te Rotterdam, 
te Rijsel, in Narmandië en Beieren. Ia 
eigen land ook vers'~henen de Stein
plattler voor de Vlaamse TV. op het fes
tival van Middelkerke, op de Antwerp
se Zesdagen, om slechts enkele van de 
voornaamste suksessen te noemen Maar 
het meer dan uitgesproken sukses dat 
hen in Oostenrijk /elf te beurt valt en 
de talrijke aanvragen om elders in dit 
land een programma te brengen, bewij
zen voldoende dat de Vlaamse Stein
plattler er in geslaag zijn in hun uit
voeringen de Tiror lse geest zo weei te 
geven dat het haast ongelooflijk klinkt 
te moeten aanvaarden, dat hier slechts 
« imitatie-jodelaars » aan het werk zijn. 

De dinamfsche heer Cuppens voor wie 
zijn jongens door het spreekwoordelijke 
vuur zouden lopen en die achter een 
ijzeren tucht een warm hart verbergt, 
woont nu iets buiten het Antwerpse 
centrum, aan de Peter Benoitstraat te 
Schoten. Steeds is hij op zoek naar nieu
we nummers en nieuwe ideeën. 

Dat zijn vriendschap met Praxmeier 
hem hierbij een grote hu lp is, hoeft geen 
betoog. 

Voor de jongens is de jaarlijkse uit
stap naar Ti ro l telkens een weerzien 
met mensen die zij als een tweede thuis 
zijn gaan beschouwen. Leraar Cuppens 
gebruikt deze jaarlijkse reis als een 
test voor het nieuwe programma dat het 
volg'ende faar zal worden opg'evoerd. 
lïatcfene wat s!;een groot Xirools .sukses 
haalt, w^ordt van het programma ge
schrapt. Enkel het neusje van de (Oos
tenrijkse) zalm is goed genoeg voor de 
Steinplattler. En eenmaal georogram-
meerd. wordt ieder nummer elke week 
herhaald en herhaald tot het de finesse 
haalt, die het sukses verzekert van ie

der Steinplattler-optreden. 
De hele groep bestaat enkel, op de 

twee Cuppens-meisjes na, uit Eligius-
studenten Nu nog worden meer aan
vragen t ' t optreden geweigerd dan aan
vaard, omdat de groep enkel tijdens 
weekends optreedt. De studies moeten 
voorgaan en mogen niei lijden onder de 
Steinplattler-aktiviteiten. 

De kroon op bet seizoen 1965 was wel 
dat de Steintplattler de beroemde drie
stemmige Bauermesse van de Oostenrijk
se komponiste Anette Thoma, die zich 
specializeert in het herwerken van oude 
volksmuziek, in Waidring mochten ver

zorgen. Er was slechts één uitvoering 
voorzien, op Kerstnacht zelf. 

De uitvoering van deze nachtmis 
dwong zoveel bewondering af, dat er 
tenslotte diezelfde week nog vijf uitvoe
ringen bijkwamen. 

Wij hebben nu hun tweehonderdste 
opvoering meegemaakt. Gedurende drie 
uren brengen zij een show, zo fris en 
ongekunsteld, zo spontaan en in derge
lijk daverend ritme, dat zelfs beroepsr 
mensen er staan bij te kijken. 

Een avondje Steinplattler is een vaste 
waarde in het Vlaams ontspanningsleven 
geworden. 

Nu ja, we hadden deze groep mis
schien liever de richting zien uitgaan 
van het eigen dans- en liederreperto
rium. De heer Cuppens en zijn jongens 
zijn echter verstandig genoeg om, via de 
folklore van een ander land, ook oog te 
hebben voor de rijkdom van het eigen 
volk. Een tenslotte hadden zijzelf nooit 
ofte nimmer gedacht, dat uit dat éne 
plaatje op de draaischijf tijdens een vrije 
namiddag iets zou groeien, dat blijvende 
vorm en gestalte zou krijgen. Het is al
lemaal ontivapenend-spontaan gegaan. 
En het heeft zijn voordelen. De Vlaamse 
« Tirolers » zijn, via het omwegje over 
dirndlkleed en lederen broek, op hun 
wijze toch ook ambassadeurs van hun land 
en volk. Daarvan getuigt onder meer het 
kruis hoo^ boven op die berg, waar w<i 
een paar jaar terug zalen te mijmeren 
over de vreemde wegen die een leeuwen
schildje aflegt alvorens het zi]n bestem
ming bereikt : verankerd in de granie
ten rotswand van een Alpenreus, vrij in 
de fönwind die daar al waait ah hier de 
lente nog^niet te rieken is. 

t.v.o. 

BIJ DE FOTO'S 

Pag. 12, boven : Het voor ons des
tijds raadselachtige kruis op de 
Steinplattler. Pag. 12, onder : Dit 
Antwerps Alpenvee behoort tot 
het Eligiusgezelschap. Pag. 13, bo
ven : Muziek en dans uit de ber
gen, ergens op een podium in 
VlaatJderen. Pag 13, onder : Hel 
hele gezelschap, levensgroot vooi 
zijn Tirools kwartier. 

fFo tos Bruno Stevens) 
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Terwijl deze burger van Toronto (Kanada) moedig sneeuw aan het ruimen is, no
digt een pittig blondje vanop een schutting tot zonnebaden en zomerweer. 

DIENEN EN BEGRIJPEN 
Voor sommige « geëmancipeerde » vrouwen zal het ouderwets klinken maar in 

de praktijk zullen vele vrouwen het met me eens zijn dat dienen en begrijpen 

nog steeds de beste levenshouding van de gehuwde vrouw is. Om het eenvoudig 

te zeggen : ze komt er doorgaans het verst mee. Als we een gulden levensregel 

voor de vrouw mogen meegeven, dan wel deze : tracht bij de man het gevoel van 

ongelijk en een soort schuldbewustzijn op te roepen — wel te verstaan : wanneer 

hij werkelijk fout is — zonder het hem te zeggen. Een reeks verwijten naar het 

hoofd slingeren van een man die te laat thuis komt of die nagelaten heeft te 

verwittigen dat hij zon later zijn, heeft weinig zin. 

Het is vooral onverstandig vanwege 
een vrouw een man verwijten te maken 
die slechts een halfuurtje te laat komt 
voor het middageten, vooral als dat 
zondags gebeurt . Wat wij vrouwen 
vooral moeten vermijden, is onze ei
gen moeder of de moeder van onze 
man betrekken in dergelijke kleine ge
zinsincidenten. Dat maakt op de man 
een doorslechte ind iuk en geeft hem 
het gevoel dat hij als een kleine jon
gen wordt behandeld. Een echte man 
verdraagt zoiets niet en vroeg of laat 
komt het tot een ui tbarst ing, waarbi j 

woorden vallen, die men van weerszij 
onmiddelli jk daarop beklaagt. 

Het staat misschien niet erg geleerd 
of modern over zulke dingen op een 
vrouwenpagina te gaan pra ten . Maar 
het komt er toch zoveel mogelijk op 
aan een harmonisch samenleven na te 
streven. Wij vrouwen moeten in de 
eers te plaats de psychologie van de 
man kennen of t rachten te kennen. Het 
heeft toch geen zin een huwelijk in te 
gaan met een volstrekt gemis aan ken
nis van de mannel i jke psyche, en elke 
vrouw voor zich moet de hebbelijkhe-

DE BETOVERGROOTTIJD 
Nu de lentestormen en de maar t se buien weer over het land gaan, 

is het weer de tijd van verkoudheden en dus ook van gezondheidsdrank
jes al lerhande. 

Betovergrootmoeder had een onuitputtel i jk receptenboek voor ge-
neesmiddeltjes, gezondheidsdrankjes, wonderzalf jes en bors ts t roopjes . 

Mocht u een dezer dagen snipverkouden zijn, probeer dan onder
s taand recept eens : 

Om te maken een Suypen voer een Crancken oft siecken Mensche. 
Neempt twee Doren van Eyeren oft drie ende lutterken Bloemen. Dan 
temperet beyden te samen seer wel onder een .Dan ghiet daer Wyn ofte 
Bier inne. Telcken Mael seer lutterkens ende tempert telcken daer mede. 
Ende ghietter so veel Wyns oft Biers inne tot dat u duenct dats ghenoech 
es. Dan doeter inne een Snede Boteren met wat Souts ende soe latet 
wel sieden. Maer het moet altijt gheruert werden toter Tijt toe dat siet, 
want het soude sitten ende verberren. 

Voelt u zich niet al s tukken beter ? 

haar 
RAAD 

Mrs. Michelsen, personeelschef van het Amerikaanse grootwarenhuis-
koncern Macy gaf op een seminar ie voor vrouwen, die carr ière in he t 
bedrijfsleven willen maken, haa r vrouweli jk gehoor volgende raad : 
« Zie er ui t als een vrouw, gedraag U als een dame, denk als een m a n 
en werk als een paa rd »... 

FAMILIESCHANDAAL 
De zondagsschool van Green Castle ( Indiana , USA) werd zo weinig tal
r i jk bezocht, dat de dominee het over een andere boeg gooide. Vorige 
zondag was de zaal bomvol met « leerlingen » nada t de dominee h a d 
laten aankondigen, da t de les zou handelen over « Een formidabel fami
l ieschandaal ». Toen iedereen goed en wel gezeten was vertelde hij de ge
schiedenis van Adam en Eva... 

ECHTELIJKE PSYCHOLOGIE 
Op een reklamezuil nabij het Palais Royal te Pari js werd de p remiè re 
aangekondigd van het toneels tuk « Mijn vrouw is een pan t e r ». I e m a n d 
schreef er onder « de mijne ook ». 

OORLOGSBUIT 
Onder de Vietkongvoorraden die door Amerikaanse soldaten in Vie tnam 
werden bu i tgemaakt bevonden zich drie... bus tenhouders . Ze werden 
zorgvuldig verpakt naa r de kontra-spionage-afdeling bij de diviziestaf 
vers tuurd . Voor nade r onderzoek, 's Anderendaags kreeg de kompanj ie 
de dingen terug met een briefje : « Lost Uw prob lemen zelf op »... 

den, fouten doch ook kwali tei ten van 
h a a r echtgenoot zo goed mogelijk le
r e n kennen. Een verstandige vrouw zou 
zelfs in s taat moeten zijn, b i jna op 
voorhand de reakt ies van haa r « heer 
en gemaal » in die of gene omstandig
heid te kennen. Een vrouw die reeds 
zo ver op de weg van de kennis van 
de pa r tne r gevorderd is, zal een geluk
kig huwelijksleven kennen. 

De ervaring wijst da t uit . Ze wijst 
vooral uit dat een dienend (geen onder
danig !) gedrag in spanningsvolle mo
menten veel meer u i thaal t dan de klas
sieke p ronkpar t i j of he t verwijt . Wan
neer een vrouw m e t een dinamisch 
m a n get rouwd is — en onze mannen 
\vensen doorgaans toch allemaal voor 
d inamisch door te gaan — dan moet ze 
dit d inamisme niet gaan af remmen met 
opmerkingen en kleingeestige vit teri j-
en, ook als die dinamische m a n niet al
t i jd het regelmatig t i jdsschema van het 
gezin eerbiedigt. In deze tijd van snelle 
verplaatsingen, van lange verplaatsin
gen op kor te ti jd en van welvaart , waar
door ook de m a n zich zelf een zekere 
s tanding tegenover kollega's en sekse
genoten wil ten toon spreiden, is het 
zelfs haas t normaal dat hij onver
wacht bij bv. een gast meebrengt en 
het vanzelfsprekend vindt, dat de tafel 
zal gedekt zijn voor een of twee perso
nen bi j . We hebben da t deze week mee
gemaakt in een schoon gezin : de 
vrouw des huizes verwelkomde ons als
of er niets was gebeurd niet tegenstaan
de de gasten in kwestie onaangemeld 
me t de echtgenoot meekwamen en als 
de duivel uit het doosje opdoemden. 
De vrouw verpinkte niet en een kwar
t ier later zaten allen smakel i jk te eten. 
Dat noem ik levenskunst . E r was geen 
uit leg nodig geweest en dat bewees 
meteen de diepe harmonie die tussen 
dit paa r bes tond en er een existentieel 
deel van u i tmaak te . 

He t valt moeilijk in dit verband te 
gaan pleiten voor de op \oeding van 
vrouwen en mannen tot het huwelijk. 
Nochtans : er word t te weinig in dit 
opzicht gedaan. Onze pedagogische we
tenschap schijnt gericht te zijn op een 
samenleving van individuen, die alle
maal vrijgezel zullen blijven. Ook de 
huishoudscholen schieten in dit op
zicht te kor t . De vrouw zou van jongs-
af in tenser moe ten voorbereid worden 
op het eng samenleven met een m a n 
en omgekeerd. We weten wel, dat alle 
opvoeding relatief is m a a r een poging 
in die r ichting zou wellicht het vaak 
moeilijke samenleven van twee men
sen, die nochtans van mekaa r houden, 
gemakkel i jker maken. Er is geen pas
klare gedragslijn; men hoeft als vrouw 
zelf te weten wanneer men moet zwij
gen en wanneer men moet spreken. 
Maar een voorbereiding reeds van op 
de schoolbanken op het samen door 
het leven gaan zoals men dat zo schoon 
kan zeggen zou alleszins niet overbodig 
zijn. 

GEEN VERSCHIL? 
Geen enkele vrouw vindt het leuk 

te hoten dat haar slimheid iets on-
vrouwehjks heeft en onaantrekkelijk 
is voor een man. 

Dat zei Annie vorige week ook. 
Daaidoor juist kruipen zoveel weike-
lijk slimme vrouwen gauw-gauw te
rug in hun schelp of tn hun € kooi 
met onzichtbare trahes >. Ja lieve 
eigen wij-tertjes, dat onderwerp van 
die emancipatie hé, daarover raken 
we r/iaar 7iiet ititgepiaat. 

In Engeland piaat men er zelfs 
dag m dag uit over. Daar heeft men 
vastgesteld dat de beste romans der 
laatste jaren door vrouwen geschre
ven teerden. Een van de meest piak-
tische redenen die men daarvoor ge
vonden heeft is het feit, dat de mees
te vrouwen niet zoals de mannen s 
morgens vroeg de deur uit moeten 
naar hun werk, terwijl de mannelijk 
Itteiair aangelegden dat wel moeten. 

De vrouu'elijke auteur blijft rustig 
thuis, doet haar werk dat ze zelf kan 
indelen en h^eft voldoende tijd over 
om aan tntrospektie te doen — zoals 
mzendster Duizendpoot schreef — 
en om zich aan het schrijven te zet
ten. Het Nederlands taalgebied heeft 
een schoolvooj beeld daarvan in de 
Nederlandse boerenvioutv, die ni 
Fiankrijk woont en at ettelijke knap
pe romans op haar aklief heeft. Ze 
speelde het zelfs klaar jarenlang te 
schnjven zonder dat haar man of 
kinderen er iets van afwisten! Net 
alsof schrijven een vei boden liefde 
of overspel was. Meteen hebben we 
daaiin een typisch vooibeeld van een 
verstandelijk en gevoelsmatig hoog
begaafde vrouw, die niet ontvoogd 
was In Engeland zijn de vrouwelijke 
auteurs dan toch al meer ontvoogd. 
Er is ook de traditie der vrouwelijke 
auteurs (de gezusters Biontè bij vb.) 
dte daaiom geen George Sands wor
den. Zegt zelfs Brigid Btophy (dio-
merige ogen maar uitdagend uip 
neusje en mondje, dat iveet wat het 
wil) : « Eeti man kan gerust moeder 
zijn en een vrouw vader > .' Ze kwam 
tot de slotsom « dat er weinig ver
schillen tussen man en vrouw zijn. 
Zelfs de begeeite is met zoveel ver
schillend van man tot vrouw. Alleen 
hebben uij, vrouwen, dat vroeger 
altijd moeten verbergen, omdat hel 
niet stond. Maar Queen Victoria is 
goed en wel dood >. 

Ja, ziet U, kon hel maar zo een
voudig zijn, dat mannen en vrouwen 
eetst mensen waien en pas dan t/rouw 
of man. 

file:///vensen
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Frans Minnaert 

t 

Het is alsof we Frans Mmnaert al jaren kennen. Toch zien we hem voor het 
eerst tn ons leven, in zijn tentoonsielltng einde februari geopend in het gloed
nieuwe Vlaams-kultuieel centrum « Caryatide », een groot herenhuis op het Vrij-
heidsplein, in het voorname hart van Brussel. De lentezon, dit jaar vroeg op pad, 
werpt lange schaduwen over het plein en op het bi onzen monument van België's 
eerste regent. We hebben rond dit monument met zijn eentalig franse gouden op
schriften gewandeld en met geen mogelijkheid de naam van de « vereeuwigde » 
kunnen ontdekken. Dan baden we in een ander licht, het licht van Frans Min
naert. « Caryatide » is pas zijn leven als kultureel centrum begonnen, het riekt 
er nog naar \erf en niet alle vertrekken in dit grote huis zijn af. Ergens tikt de 
vaste sekretaris van het centrum, een boomlange Nederlander met vriendelijke 
ogen, op zijn schrijfmachine. We hebben de zaaltjes met de grafiek van Gerard 
Caudaen doorkuierd, we hebben geluisterd naar vice-goeverneur Cappuyns, die 
het centtum officieel heeft geopend en nu staan we voor het werk van Minnaert. 
En voor hem zelf, een tengere man met St. Franciskus-ogen, een driftige schil-
dershand en een open hart. " 

Doorstraald van zuiverend licht 
MENSENVRIEND 

Frans Minnaert werd geboren op 4 
december 1929 te Idegem bij Geraards-
bergen, niet ver van waar de Dender 
vloeit, te vergelijken aan de Leie en 
niet aan de Zenne, hij liep school aan 
de akademie \ a n Aalst en volgde vijf 
j a a r lang de lessen \ a n de « Académie 
Royale » — zegt hij met een gri jns — 
te Brussel u a a r hij een atelier had. Hij 
heeft dus een stevige scholing achter 
de rug, deze man uit een familie, waar
in sinds lang een art is t ieke d raad van 
Ariadne te ontdekken is, deze zwerver 
door Europa, deze pelgrim naar de 
kleuren van Dufy te Villefrance, deze 
bedevaarder naar Zuid-Slavie waar hij 
tien weken met een Belgische studie
beurs verbleef te Bocva in Montenegro, 
in het atelier van de schilder Filipovich, 
waar hij werkte , impressies opdeed, 
schetsen maak te en vooral getroffen 
werd door de geest van onthecht ing 
die hij er aantrof en waar hij mensen 
on tmoe t te « Ik hou \ a n mensen, zegt 
hi j ons, met zijn k laarhchtendc, blau
we ogen, in een apostel kop « ik hou 
niet van kapelletjes en kringen, ik moet 
de mens zien, horen, met hem spre
ken ». De ruige rosse en korte baard 
rond de wilskrachtige kin onderlijnt 
deze belijdenis in de mens. Minnaert 
is geboren onder het teken van de 
Boogschutter, met beïnvloeding door 

de Schorpioen : wilskrachtige man, die 
zegt wat hij denkt en existentieel 
schilder. 

Kennen we daarmee nu de mens 
Minnaert, de schilder Minnaert ? Hele
maal niet maar we zijn op de weg naar 
de kennis van deze hunkerende ziel 
naar licht. 

« MEHR LICHT »... 

Heel de expozitie van Minnaert is een 
vlucht naar het licht. Het trilt in al 
zijn doeken, en de spanning van zijn 
faktuur laat ons vergeten dat hij de 
materie met zware, maar driftige la
gen opstapelt. Het zou abstrakte kunst 
kunnen zijn, abstraherend zonder op
zettelijkheid. Bij Minnaert worstelt 
het strand met de zee, de zee met de 
lucht, en toch worden we uitgenodigd, 
om niet alleen deze worsteling te be
kijken, met nuchter-kritische ogen of 
met een kulturele bagage zoals men 
dat zegt, doch om ze te ondergaan. 

Minnaer ts \A;erk heeft de eigenschap, 
dat men e r kan in gaan wandelen, da t 
men zich in het licht van zijn werk kan 
hullen. Misschien is het ook omdat 
« Caryatide » zelf zo zui\ er is opgevat 
qua licht en inrichting. Het werk van 
Minnaert past wonderwel in dit lich
tend huis aan het Vredesplein, waar
van Cappuyns de wens uitte dat het 

een lichtbaken zou zijn van Vlaamse 
kuituur te Brussel. Doen we hier aan 
« hineininterpretieren » ? We weten het 
niet, doch de simboliek van deze sa
menkomst van Minnaert met « Carya
tide » zo uiterlijk als qua bedoeling en 
overtuiging is treffend. 

Frans Minnaert is overigens de klas
sieke weg gegaan van vele schilders. 
Hij begon met een donker palet, daar 
aan «het zware, lome water van de 
Dender », niet zo ver van het « donke
re Vlaanderen » van Permeke, voor wie 
hij een onverholen bewondering koes
tert. Maar hij heeft zich niet alleen uit 
pikturale noodzaak daarvan losge
maakt, ook innerlijk is Minnaert de 
verzuchting ontsnapt naar «mehr 
Licht». Het is dit vermogen tot intro-
spektie, dat hem vooral tijdens zijn 
verblijf in Zuid-Slavië beheerste, dat 
geleid heeft naar een geleidelijke op
klaring van zijn palet. Daarom ook 
stelt Minnaert de kritische kijker als 
schilder geen problemen. Hij is een 
spontane natuur, die niet aan « geheim
schrift » in de kunst doet en die er 
geen geheim van maakt, dat hij een 
neo-expressionist is. Een paar doeken, 
waarin we de kombinatie van bruinen 
en witten kunnen zien, en waarvan de 
faktuur typisch is, kan men zo onder 
de expressionistische traditie in Vlaan
deren rangschikken. Maar deze periode 
ligt tans definitief achter de rug. Nu 
getuigt Minnaert in zijn werk voor mis-
tisch-kosmisch aanvoelen en ziet deze 
portrettist zich zelf als de Feniks, die 
uit zijn brandende asse opstijgt naar 
het Licht. Dit doek is misschien het 

enige dat uitgesproken misterieus aan
doet, al het overige is pure hchtdion-
kenheid en vervoering. 

Het oeverloze van Minnaert draagt 
'hij mei zich mee in zijn persoon. Hij 
is de man die aan zijn spontaniteit dl-
rekt uiting geeft en zich niet bekom
mert om de uitwerking ervan. Het gaat 
ten slotte om een mens, die voor alles 
en allen mens wil zijn, als verschijning 
en als schilder. Misschien komt de tijd 
terug, dat Frans Minnaert weer zal 
beeldhouwen. Of hij ons dan ook zal 
verleiden tot het schrijven van proza, 
waarin we eenvoudig niet met geijkte 
maatstaven over een schilder kunnen 
schrijven, doch hem « slechts » kunnen 
ontmoeten als mens in een lichtende 
ruimte, die hij ons voorstelt als een 
vaderland, dat voor nog zovelen in deze 
« tijd van verlichting » onbereikbaar 
blijft ? 

R. CORTY. 

fonoplaten 
De ucthcH die we hier bespieken, 

zijft geen fioogtepnnten van de mu
ziek. Maar toch zijn het bevallige 
stukken van koniponisten die een zeer 
belangrijke lol hebben gespeeld m de 
ontwikkeling van de kamermuziek. 
Het tijdpeik is niet minder interes
sant : de grens tussen de lomanttek 
en het klassieke, grens die dikwijls 
vaag IS en in één en hetzelfde werk 
dooi loopt, zoals het geval is bij de 
Stukken die hieina voo)gesteld wol
den. 

BOC CHLRINI-HA i DN 
(HELIODOR 89.509) 

Luigi Boccheitm (1743 1805) ver
dient wel meer aandacht dan men 
hem gewoon is te schenken Hij heeft 
een enoime produktie gehad, nog ty
pisch vooi de baiokttjd. 30 symfo-
iiitiii, ontelbare kamei muziekwerken 
weiden door de internationaal gevier
de vutuoos en kompomst nagelalen. 

\\ at weinig gekend ts, ts wel het 
feit dat Bocchenm als scheppei van 
het stiijkkwaitet dient beschouwd, 
onafhankelijk van Haydn Htj was 
een dei eeiste viiluozen op de cello. 
IK I a ai me snaai insti ument met een 
giote I Ijkdom van klank en kleur. 
Zijn (oiuiilo vooi trllo en oikcsi in 
B giool li dan ook een technisili in 
muzikaal lioou,st inleiessant weik, 
waaivan de dcide londo beweging 
zeei geluld n en dikuijls ajzondeilijk 
dooi de ladio woidl uitgi-.ouden in 
« laptiniiziek » 

Als solist lieedl Hoilulut op met 
de Bei luid Philai monik/1 ondii lei
ding van Olto Mal.dolh 

Joz/f Haydn [1732 UW9) hnjl ui-
leg< tided niet Ie klaoen ovei bekend
heid Dtze leus in de iniiziekgesihie-
denis heejt ontzaglijk veel bijgedia-
gen tot de evoliilie van de s\injome-
vonn in ,au Ui ijkl <i aiIdli n en 
kuintttlfii II/y leun IK in lm i i an 

een UK(i \pci Ise ^ijd/ leninii in de 
coiucilanle symfonie op S-t vooi 
viool lello hobo \n(rot en oi kat 

klinkt eeider de baiok door dan de 
stienge klassieke Haydn 

Igor Markevitch met het Lamou-
reux-oikest van Parijs zorgt voor een 
gevoelige uttvoenng. 

Technisch goede plaat met lange 
speelduur tegen 150 fr. 

SCHUBERT 
(FOAT4KA 695.056 KL) 

H Ij luezen reeds vroeger op de be 
langiijkhetd van de kamermuziek bij 
Schubert (1797-1828), die wellicht 
het mooiste deel van zijn oeuvre 
voi mt. 

En alhoewel het « Foi ellen 3> kla
vierkwintet (op 114 in A-groot) geen 
meesteiweik ts gelijk bv. zijn oktet, 
heeft het toch steeds in de gunst van 
de muziekliefhebber gestaan. Er is 
ook een leuke geschiedenis aan ver
bonden. Toen Schubert met zijn 
viiend, de beioemde zanger Michael 
Vogl, in de zomei van 1819 te Steyr 
m Opper-Oosleniijk te gast was bij 
de familie Paumgaitnei, beleefde hij 
daar een heeilijke tijd. Zijn twee 
jaai oude lied « Die Foielle » moest 
telkens opmeuzv wolden uilgevoetd, 
tusDcn de veiukketijke wandelingen 
tn het belglandschap der streek. Als 
heiinneiing aan deze mooie tijd 
schieej Scliubeit een kwintet, waaivan 
de vi3de beweging uit vaiiaties op 
zijn liQd bestaat. En hoewel onge 
woon van koiiipozitie als van bezet
ting [ei kuam een kontiabas bij kij
ken'), IS dit kivinlet ecu dei bei al 
ligsie en lucliligste geuoiden van het 
ganse kameimuziekiepei toiiuin. De 
vijl bewegingen zijn alle even aange
naam om beluisleien met als finale 
een zigi iiiieimelodie waaiiond met 
veel lantazie woidt geimpiovizeeid. 

Het Amsteidatnse klttvtei kwintet 
met om ilice Hehsih aan hel kla 
viei en cle violisi !\ap de Klijn, ver 
tolkt sobei eii missihien iets te stieiig 
dit beiatliae ueik 

Goede moiioplaal te veikiijgen te 
sen 139 II 
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zo de ouden zongen 
Het toeval wilde dat op het ogenblik dat de radio het bericht van het overlijden 

xan Herman Teirlirtfk omriep, wij « De Wonderbare Wereld » van hem lazen, 

verschenen in de Vlaamse Pockets bij Heideland. « De Wonderbare Wereld » be

vat drie novellen : « Het populierken op de heuvel n, « Landelijke historie » en 

u De Molen te Sinte-Geuriks-Waaigem ». Het is Teirli^icks prozadebuut: deze no

vellen verschenen in 1902. Vergelijkt men deze proza-schetsen met later werk : 

(I Mijnheer Serjanszoon » en « Johan Doxa », (( Rolande met de bles » en « Maria 

Speermalie n, « Het gevecht met de Engel » en « Zelfportret of het Galgemaal », 

dan vallen twee dingen op. Vooieerst de uitwendige variatie, de verscheidenheid 

in kleun ijkdom en tint, woordregister en u'oordbeheersing. Het is geen overgaan 

van jeugdstijl inouderdomsstijl,tekenend voor de meeste auteurs die als Teirlinck 

een halve eeuw en meer schrijven : het is een gevolg van een beroepsgeioeten 

dat de kunstenaar telkens dwingt te^ twijfelen aan zichzelf. 

Maar er is daarenboven bij Teirlinck 
de konsekwente trouw aan zichzelf, aan 
het essentiële in hem, aan de kern van 
zijn wezen. Men kan dit specifiek-Teir-
hnckse afwijzen om andere dan artis
tieke redenen : de kontinuiteit in zijn 
werk maakt het spijts alle formele ver
schillen dan toch tot een grote eenheid. 
Teirlincks wezen is weerspiegeld in zijn 
figuren, in hun scepticisme en milde iro
nie, hun gekultiveerde aardsheid en hun 
hang naar het ra)sterie, hun beweeglijk
heid en hun verbondenheid met mens 
en natuur. 

De gespletenheid van de stadsmens 
die telkens weer naar de aarde weerkeert 
als Anteus, en telkens weer door de ver
lokking van het nieuwe in de stad wordt 
aangetrokken, vindt zijn weerklank in 
heel dit oeuvre. 

Zijn eerste novellen hebben, hoe sterk 
ook onderscheiden van die van Streu 
vels, toch iets streuveliaans in de stijl, en 
indien de tijdsafstand tussen beider de
buut niet zo klein ware zou men wel van 
een — weze het tot stilistische kenmer

ken beperkte — beïnvloeding kunnen 
spreken, wat op zichzelf niet verwonder
lijk zou wezen : ook Timmermans en 
Claes « streuvelden » in hun debutanten
tijd. 

Bij Teirlinck is er echter reeds dit 
hierboven-geschetst specifiek eigene, dit 
specifiek-eigen benaderen van de dorp
se werkelijkheden, dit mengsel van de 
landelijke en stedelijke verteller. Voor 
de kennis van Teirl inck — de vroege, 
die een deel is van de héle Teirlinck, en 
waarin hij in essentie reeds volkomen 
aanwezig is — is deze pocket een goede 
introduktie. 

De tweede auteur van « Van Nu en 
Straks » — eerste generatie — (Teirlinck 
behoorde tot de tweede) waarvan een 
Vlaamse pocket verscheen, is Cyriel 
Buysse. 

Buysse's vertellerstalent werd geruime 
tijd onderschat, zijn betekenis als ro
mancier in onze l i teratuur niet voldoen
de erkend : Johan Daisne vestigde hier 
al de aandacht op en ook Mare Galle 
doet dit in zijn boekje in de reeks « Ont

moetingen )). Buy.sse schreef veel : aan
vankelijk sterk door het naturalisme, 
door Zola en de Goncourts beinvloed en 
geschoold, wordt zijn werk mettertijd 
milder en menselijker in een vaak aan
grijpend realisme. « De schandpaal » 
(1928) is een van Buysse's laatste grote 
werken : hij stierf vier jaar later in 1932. 

Deze roman is de geschiedenis van een 
jonge ongehuwde moeder : na de gehan
de van haar moederschap \oor de oor
log als een brandmerk gediagen te heb
ben, ondervindt ze de materiële en mo
rele evolutie die de oorlog heeft veroor
zaakt. O p dramatische wijze beleeft ze 
dit wanneer haar dochter dezelfde weg 
opgaat, maar nu met andere gevolgen. 
W a l vroeger schande was, wordt nu niet 
meer als dusdanig ondervonden: Wel
stand vaagt veel vroegere fatsoens-be-
zwaren weg. 

De moeder die zo zwaar leed voor het
geen waaraan nu haast vergoelijkend 

wordt voorbijgegaan, begrijpt dit alles 
niet meer. Twijfel en treurnis blijven 
over, nadat zij di t aan het voorbeeld 
van haar dochter heeft kunnen vaststel
len. Typisch Buysse in verhaaltrant, mi
lieu, taal (met de gesprekken sterk-dia-
lektisch getint) -is de vrouwenfiguur in 
dit boek een van zijn beste ps)chologi-
sche typeringen. 

Maurits Sabbe's (( Aan het Minnewa
ter » is de derde pocket van <( ouderen » 
uit onze moderne letterkunde. Zij date
ren ui t diens debuutperiode. Sabbc 
schreef veel : in zijn — eveneens op d e 
achtergrond geraakt — verhalend proza 
zijn deze verhalen, met het idyllische 
« Een Mei van Vroomheid » en de ro
mans « De Nood der Bariseele's », <; De 
filosoof van 't Sashuis » en « He t kwar-

,tet der Jakobijnen » het meest-bekende 
uit zijn oeuvre. Sabbe's romantisch rea
lisme is vooral sterk waar het om he t 
scheppen van een atmosfeer gaat. In zijn 
proza leeft een burgerlijke, kleinsteedse 
wereld, die hij met humor en met lichte 
ironie, doorweven met een innig gevoel, 
beschrijft. 

« Aan 't Minnewater » bevat drie lief-
* desverhalen : over de gedwarsboomde 

jonge liefde van Cieltje en van Barbara, 
en de liefdeshistorie van een oude vrij
ster. Sabbe's vroegste, zeker niet gering
ste, werk kan nu nog steeds bekoren. 

jef geeraerts 

'^zonder clan' ' 

De iuwüiieis van Zurich zijn niei ic- ipicKcn uvei un up-art-heeldhouwwerk van 
Jean TmgHel\, dat geplaatst werd in een park aan de oever van het meer. Alhoe
wel hel ding « Eureka » schijnt te heten, is het stukken nieei < op » dan « art ». 

Zodat we de inwoners van Zurich begrijpen.^ 

Jef Geeraerts, de schrijver van « Zonder 
Clan » dat bij Van Kampen en Zoon ver
scheen, debuteerde een vijftal jaren gele
den met een zeer opgemerkte roman < Ik 
ben m a a r een negeer » — dat ook in pocket 
verschenen is bij Manteau (in de « Mar-
nix-pockets »). Het boek behandelt een 
Kongo-situatie kort na de onafhankelijk
heidsverklaring, waarbij een geëvolueerde 
neger de centrale figuur was. 

In « Schroot » dat een paar jaar geleden 
uitkwam, werd opnieuw de Kongolese pro
blematiek aaageraakt, maar nu van de zij
de van de koloniaal, \an de blanke die 
jarenlang in Afrika verbleef en die dit kon
tinent als zijn < heimat » ging beschouwen. 
In « Het Verhaal van Matsombo » gaf hij 
a.h.w. een vervolg op zijn eerste roman. 
Geeraerts was jarenlang in Kongo werk
zaam bij de administratie, keerde terug na 
de onafhankelijksverklaring en zette zich 
aan 't schrijven. Na de drie opmerkelijke 
Kongo-romans waarin de schrijver de haat-
liefde, ontgoocheling en bitterheid van de 
blanke objektiveerde in het verhaal van de 
neger Makombo en van de koloniaal Har-
r '̂, heeft hij de grondbe%vogenheid van zijn 
Kongo-romans nu getransponeerd in een 
verhaal dat zich — althans essentieel — in 
Vlaanderen afspeelt. '" 

De grondbewogenheid van al zijn romans 
is : het rebellische, ontgoochelde, bittere 
van de mens die, getroffen in zijn geloof in 
medemens en maatschappij en zich be
dreigd voelend door hen, zich in zijn au-
tenticiteit en zijn persoonlijkheid wenst te 
affiimeren. te bescheiTnen tegen de wet 
van de gelijkschakeling en ontpersoonlij-
king. tegen de wet van de < clan >. 

In zi)n Kongo-romans hebben de gebeur
tenissen en de mensen, tegen wie zich de 
rebellie van het individu richt, nog een 
historische achtergrond en zijn geprojek-
teeid op een historische realiteit. In < Zon
der Clan » is de problematiek geheel ge-
indi\idiializeerd en is het een door 't le
ven en het blinde lot beproefde die zich te 
weer stelt om zichzelf te blijven: een man 
met een onbeminde vrouw en een invalied 
kind. Dit motief breidt zich echter uit en 
woidt opgenomen in een breder, meer om
vattend gegeven: Herinnering en heden 
groeien saam in één stroming, waarin haast 
wanhopig gepoogd wordt de individuali
teit te ontbolsteren, van de maatschappe
lijke « slakken > te zui\eien en ze in al 

haar originaliteit te affirmeren. Ter zelf
bevestiging wordt de herinnering opgeroe
pen aan de jonge rebellie tegen de kon-
venties en tegen het embrigaderen, tegen 
het opgenomen worden en zijn ïndi \ idi ia-
Jiteit verliezen in de « clan ». 

Geeraerts boek is geen loflied geworden 
op de individualist, maar een poging tol 
affirmatie der persoonlijkheid. De auteur 
deed het met een boek dat een aaneenscha
keling is van herinneringen, indrukken, ge-
beu^ lenissen, beschouwingen, ineenvloeiend 
tot één enkel verhaal zonder hoofdstukken, 
zonder gisteren of heden of morgen. Het 
tema van de verbitterde, ontgoochelde en 
bedreigde mens die te allen prijze zijn au-
tenticiteit wil verdedigen tegen een ideolo
gisch én technisch gelijkgeschakelde wereld 
is ni-'t nieuw : het kwam op diverse wij
zen en met verschillende beklemtoningen 
herhaaldelijk in de literatuur voor alle in
spiratie tot roman en essay, lyriek en dra
ma. Denken wij bijvoorbeeld maar aan 
Jüngers « Waldganger ». 

Dat de kunstenaar dit sterker aanvoelt, 
ligt juist aan zijn pozitie in de huidige 
maatschappij, waarin de gevoelsmens, de 
vrije intellektueel, de zelfstandig-denkende, 
zich het meest bedreigd gevoelen. 

Of de wijze waarop Geeraerts te velde 
trekt tegen bepaalde taboe's, tegen de hypo-
krizie op sexueel gebied en tegen het kle
rikalisme, daarbij overtuigend zullen wer
ken, blijft betwistbaar : een kultiveren van 
woorderotiek en goedkoop aftands antikle
rikalisme lijkt veel meer een literair recept 

' voor geestelijke en andere pubers dan een 
dieper ingaan op het werkelijk-bestaand 
piobleem van sexualiteit en religioziteit, 
van individualiteit en zelfbevestiging. Gee
raerts doet daarbij soms denken aan een 
warmtoniger, in zijn aanvallen sterker-ge-
kleurde, niet-zo-scherp-ironische maar ge
weldiger en vooral romantischer Gijsen. 

Wij menen dat Geeraerts zelfbevestiging 
andere wegen zal moeten uitgaan, en dat 
hij zich boven de sexuele en antikleiikale 
gemeenplaatsen zal moeten stellen, om op 
een zuivere en voor een verhaal noodzake
lijke objektieve wijze, een doel te bereiken, 
waarheen hij met dit overigens goedge
schreven, warm en vlot verteld boek heeft 
gestreefd... 

Jef Geeraerts : < Zonder Clan > - P. Van 
Kam.pen en Zoon. Verkrijgbaar : Wereld-
biblioteek. Ten Eekhovelei 243, Deurne. 
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Openbaar Kunstbezit Toren van Babel » door Maarten Van Valckenberch (1535-1612). Brussel 
Nederlands, inaandag 6 maart. 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 4 MAART 
15 15 . Wereldkampioenschappen kunst
ri jden op het IJS te Wenen — 15 45 : 
Wielrennen Rechtstreekse reportage van 
de laatste ki lometers en de aankomst te 
Sent van de wielerwedstri jd Gent-Gent 
— 17 00 to t 18 25 : Volksuniversiteit 
Stri jd om een kroon (VI) Zesde af l : 
Onrustig l igt het hoofd — 18 55 ; Zand-
mannetje — 19 00 . Luceot — 19 30 : 
Mensen met eigenaardige dieren — 
19 55 ; Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 . Spelevaren 
— 21 40 : Echo — 22 05 • De man van 
U N C L E 29e a f l : De wi t te man — 
22 55 • Wereldkampioenschappen kunst-
n jden op het ijs te Wenen — 23 2S • 
TV-nieuws 

Z O N D A G 5 MAART 
14 3 5 Let's sing out — 15 00 Wereld
kampioenschappen kunstr i jden op het 
i)s te Wenen — 16 25 : Cross-country, 
reportage \ior\ het Belgisch veldloopkam
pioenschap — 17 20 : Velvet 17e a f l : 
De grote droom — 18 25 : Klem, klem 
Kleutertje — 18 45 : Kmderhart , ,eugd-
r i lm van Clive Domer — 20 00 : TV-
nieuws — 20 15 : Sportweekend — 
2 0 40 : Speelfilm : De tomi l ie Fenouil-
o rd , m=t Sophie Desmarets en Jean Ri
chard — 21 55 : Jazzprisma Jazz jam-
boree te Middelkerke — 22 30 : TV-
nieuws 

M A A N D A G 6 MAART 
1405 • Schooltelevisie — 18 25 : Tele-
toal les • Frons — 18 55 : Zandmonnet je 
— 19 00 : Het dappere v i j f ta l 4e epi 
sode ; De geheime deur — 19 17 • 
T ieno 'k lonken — 19 45 : Openbaar' 
kunstbezi t « Toren van Bobel > door 
Maor ten Voickenborch (1535-1612) 
19 55 : De Weerman — 20 00 • ^ V -
nieuws — 20 25 • Een par t i j t je moord, 
pol i t ieverhaol van Francis Durbridge. 
Tweede episode — 20 50 • Anotomie von 
België : Dure elektr ic i te i t — 21 45 • 
Angst en ellende van het Derde Rijk" 
Vierde episode : Der Spitzel ( De kleine 
verk l ikker) — 22 10 Gastprogramma. 
? ? .5,°^'°!'^^'='^*^^ gedachte en act ie — 
^ 2 40 TV-nieuws 

D I N S D A G 7 MAART 
14 05 : Schooltelevisie — 18 55 • Z a n d 
monnet je — 19.00 : Flipper 44e a f l • 
Agen t Bud — 19 25 : Jeugd zonde^ 
vrenzen — 19 40 : Kwort-Eefje — 
Xy^ SS • S'^' ' spreekt men Nederlands — 
2 0 00 : TV-nieuws — 20 25 • Deltawer
ken ( IV) , documentaire van Johon Blans-
joar — 20 55 : Moribel en de zonder
l inge fami l ie, komedie van Miguel Mihura 
~ - 2 / 3 5 . TV-nieuws 

W O E N S D A G 8 MAART 
16 00 to t 16 50 • Wielrennen Recht
streekse reportage van de laatste k i lo 
meters en de aankomst van de eerste 
etappe in Pari js-Nizzo — 17 00 Tele-
visum — 18 55 • Zandmonnet je 
19 00 : Wie weet, wint Spelprogramma 
voor de jeugd — 19 30 : Een zondag op 
het eiland van Grande Jat te — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws '• 
20 25 • Debot — 21 10 : Fi lmtr ibune. 
De hopelozen, drama von Miklós Joncso 
- ^ 22 55 ' TV-nieuws 

D O N D E R D A G 9 MAART 
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 • Tele-
* ' " ° ' l o r , ^ ' ' ' ' ° I i ^ — 18 55 : Zandmonnet je 
— 19 00 : Oom Storm, nieuw t v - j eugd -
feui l le ton Ie a f l : De expeditie — 
19 25 : Tienerklonken — 19 55 • Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 - TV-
nieuws — 20 25 • De Dick van D^ke-
show 34e af l : Het gevaarl i jke manus-
"'P^ — 20 50 : Ten huize ^or, Prof dr. 
Nico Gunzburg, criminoloog en le t ter 
kundige — 21 40 : Première — 22 10 • 
Vergeet met te lezen — 22 40 : TV-
meuws 

V R I J D A G lO MAART 
18 55 : Zandmonnet je — 19 00 : Tom 
en zi jn hondje 2e of l : Het zebrapad 
•— 19 12 : De wereld is klein Mysterie 
€>ver dea woesti jn — 19.40 : Zoekl icht 
— 19 55 ; De Weerman — 20 00 • TV-
Nieuws — 20 25 : Speelfilm : De dap
pere prins, avonturenf i lm von Henry 
Hathov/ay, met James Mason, Robert 
Wagner en Janet Leigh — 22 05 : TV-
nieuws — 22 15 : Something special. 

Ivor Emmanuel zingt Welse liederen. 

de familie 
fenouillard 

Sophie Desmarets en Jean 
Richard spelen de hoofdiollen 
in deze Franse komedie van 
Yves Robert . U ziet « La Fa
milie Fenouillard » in oor
spronkelijke versie met Neder
landse onderschriften. 

Agénor Fenouillaid drijft 
een handel in briedgoedwaren 
in zijn geboortestadje Saint-Ré-
m)-sur-Deule. Voor hem deed 
7ijn vader en grootvader het
zelfde; na hem zullen zijn doch
ters Artcmise en Cunégonde 
de traditie voortzetten. Maar... 
en hier begint het dolkomische 
\erhaal , op zekere dag is vader 
Fenouillard dit eentonige leven 
beu en besluit hij met zijn ge
zin twee dagen naar Parijs te 
trekken. Daar hoopt hij enke
le herinneringen op te doen en 
de fonkelnieuwe Liifeltoren — 

het verhaal speelt in 1890 •— te 
bewonderen. Met zijn vrouw 
Lcocadie en de dochters komt 
Agénor zenuwachtig in het sta
tion aan, beleeft er zijn eerste 
onvergetelijke herinnering en 
stapt p rompt op een verkeerde 
t iein naar Le Havre. Een 
maandenlange wereldreis is be
gonnen... 

(Zondag 5 maart •— 20 uur 
40.) 

sterher sedert 
de oorlog 

« Stronger since the War » 
is een Australische dokumen-
taire van Brett Porter over de 
rechtspozitie en de emancipatie 
van de Japanse vrouw en haar 
rol in de moderne samenleving. 

Eeuwenlang waren de vrou
wen in J apan tweederangsbur
gers. Ook toen in de vorige 
eeuw uit het Japanse feodalisme 
een moderne natie gioeide, wa 

ren de vrouwen daar niet bij 
betrokken. De enige \erinelding 
in de keizerlijke hervormings
wet van 1868 over vrouwen 
zegt ((... dat vrouwen wijze 
moeders moeten zijn ». 

De schokgolf van de Twee
de Wereldoorlog was nodig om 
hier verandering in te brengen. 
In 1946 werd in de nieuwe 
grondwet de politieke, ekono-
mische en sociale gelijkheid van 
man en vrouw ingeschreven. 

Vandaag de dag is in de wet , 
alle diskriminatie op bazis van 
het geslacht in Japan opgehe
ven. En in werkelijkheid ? 

(Maandag 6 maart — 20 uur 
50.) 

ten huize van 
em. prof, dr. 
nico gunzhurg 

Prof. H. Gunzburg, die dit 
jaar 85 wordt en in Riga (Let
land) geboren werd uit Joodse 
ouders, is voor generaties juiis-
ten een bekende naam als ad-
\okaa t van de Antwerpse balie 
(1906-1947), als hoogleraar en 
dekaan aan de rechtsfakulteit 
van de Gentse Rijksuniversiteit 
(1913-1952) en als auteur \ a n 
werken over recht en rechtsge-
schiedenis. Hij is ook de stich
ter geweest van ket Krirainolo-
gisch Inst i tuut te Gent en di-
rekteur van het Rechtskundig 
Tijdschrift voor België. 

Net als onze vorige gastheer, 
de Franse professor Pierre Bra-
chin, is Prof. N. Gunzburg geen 
geboren Vlaming, maar daaiom 
niet minder vertrouwd met de 
onivoogdingsstrijd en de kultu-
rele opgang van het Vlaamse 
volk. 

Prof. N. Gunzburg, die in 
1906 als doktor in de rechten 
promoveerde aan de Brusselse 
universiteit was in 1905 voor
zitter van de Vlaamse liberale 
studentenkring a Geen taal, 
geen vrijheid », waar zijn voor
ganger August Vermeylen was 
en zijn opvolger Julius Hoste 
jr. Het was zijn leraar Neder
lands, Pol de Mont. die van 

hem een oveiiuiard Vlaminar 
had gemaakt. 

(Dondcidag 9 maai t — 20 
uur 50.) 

I 

een partijtje 
moord 

In de eerste aflevering van 
dit nieuwe politieverhaal van 
Fiancis Durbridge leerden wij 
Jack Kerry (Gerald Harper) 
kennen, wiens vader Bob Ker
ry, een gewezen golfspelkam-
pioen, tijdens een partijtje golf 
ora het leven kwam. Uit het 
onderzoek bleek "dat het een 
ongeval was maar Jack, die zelf 
inspekteur is bij Scotland Yard 
aanvaardt de tezis van de on
gelukkige slag niet. Ruper t De-
laney, de man die de bal sloeg, 
wordt zijn eerste verdachte. 
Maar Ruper t zal nooit meer 
iets verder vertellen want hij 
wordt vermoord aangetroffen 
in zijn a u t o . 

(Maandag 6 maart — 20 uur 
25.) 

Onze 
selektie 

Ten huize van Nico Gunzburg. Brussel Nederlands, donderdag 9 maart. 

Z A T E R D A G 4 MAART 
20 u 25 Brussel Ned. 
Spelevaren (Een spelprogram
ma met quiz en variété). 

22 u 20 Neder land I 
Farce majeure (Kabaretteske 
kritiek op jonge feiten). 

Z O N D A G 5 MAART 
21 u 40 Brussel Fr . 
Tire a part (Reportage over 
Vietnam). 

M A A N D A G 6 MAART 
20 u 50 Brussel Ned. 
Sterker sedert de oorlog 
(Stronger since the war - Een 
dokumentaire van Brett Porter 
over de rechtspozitie en de 
emancipatie van de Japanse 
vrouw in het naoorlogse Japan 
en haar rol in de moderne sa-
trienleving. - Programma van 
Rediffusion Television). 

21 u 45 Nederland I 
Ja, nee, geen mening (Opinie
peiling over aktuele onderwer
pen). 

D I N S D A G 7 MAART 
20 u 20 Neder land I 
Satirisch programma. 

22 u 45 Duitsland I 
Sloppen (Bericht van Ralph 
Giordano en Claus-F er dinand 
Siegfried). 

W O E N S D A G 8 MAART 
' 20 u 30 Neder land I 

Witness for the prosecution 
(Getuige ten laste - Engelse po
litiefilm naar een roman van 
Agatha Christie met o.a. Tyro
ne Power, Mariene Dietrich, 

"Charles Laughton). 

D O N D E R D A G 9 MAART 
20 u 50 Brussel Ned. 
Ten huize van (Prof. N. Gunz
burg, die dit jaar 85 wordt en 
in Riga (Letland) geboren 
werd uit Joodse ouders, is voor 
generaties juristen een beken
de naam als advokaat van de 
Antwerpse balie (1906-1947), 
als hoogleraar en dekaan aan 
de rechtsfakulteit van de 
Gentse Rijksuniversiteit (1913-
1952) en als auteur van werken 
over recht en rechtsgeschiede-
nis). 

21 u 50 Nederland 1 
Ontspanningsprogramma. 

VRIJDAG 10 MAART 
21 u 35 Neder land I 
Mies-en-scene (Mies Bouwman 
en aktuele interviews). 
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piooooo 
Baseball 

Het best ingelichte sportblad (dat be
weren ze tenminste zelf) « Les Sports » 
houdt er eigenaardige opinies op na. 
« Les Sports » wordt in geheel België 
verkocht. Maar... verschillende sporten 
zijn voor deze heren taboe. Om er en
kele te noemen : baseball, korfbal en 
het kaatsen in de Vlaamse gewesten.. 
Gebrek aan medewerkers ? We denken 
eerder dat het uit onverschilligheid is 
en uit Vlaamsvijandigheid dat men de
ze berichten niet wenst op te nemen. 

De wielerbond 
Na de weinig schitterende verrich

tingen van onze cyclocrossers tijdens 
de wereldkampioenschappen te Zurich 
heeft het Sportkomitee van de Kon. 
Belgische Wielerbond krachtdadig in
gegrepen. Twee renners werden met 
een schorsing en een flinke geldboete 
bedacht. Voor beide renners die vol
gens bondsbewoordingen ongerecht
vaardigd opgaven, is het een voorbeel
dige straf. 

Oud-wereldkampioen Eric de Vla-
minck, die voor zijn nederlaag de nodi
ge uitvluchten zocht, wou niet eens toe
geven dat Renato Longo inderdaad de 
beste was ! De eerste vereiste voor een 
sportbeoefenaar is, een beetje objek-
tief te zijn en toe te geven dat de te

genstrever inderdaad sterker kan zijn. 
Uitvluchten zoeken is het wapen der 
zwakkelingen. Het gaat met het Bel
gisch crosserswereldje dezelfde weg op 
als met de rest van onze wielersport... 

Voetbalbond 
De laatste vergadermg van het sport-

komite van de Kon. Belgische Voetbal-
Bond is er een geworden, waar nu ein
delijk eens voorbeeldige straffen uitge
deeld werden. Wegens de onsportieve 
en soms brutale houding van de toe
schouwers te St Truiden en het gedrag 
van sommige spelers ten overstaan van 
de scheidsrechter, werd deze klub met 
een boete van liefst 25 000 fr bedacht. 
Herzold kreeg voor de wedstrijd tegen 
Mechelen-aan-de-Maas een zelfde ge
schenk toegewezen. Antwerp, dat hei
bel had met de heer Goovaerts in de 
wedstrijd tegen Gantoise, kreeg een 
geldboete van 5.000 fr wegens het wer
pen met flessen. Met stenen naar de 
scheidsi echter werpen is iets goedko
per, nl. slechts 3.000 fr. 

Als het Sportkomitee nu eens wat 
strenger wil optreden tegen de vlegel
streken van verschillende hoogste-
reeks-voetballers en deze heren buiten 
schorsingen nu ook nog een geldelijke 
boete zou opleggen, zou dit een gevoe
lige verbetering betekenen voor ons 
ziek voetbalwereldje. 

Tijdens de wedstrijd Racing White-Sporting Charleroi verleden zaterdag wipte 
Lua bijna over de hoofden van Spaute en Collard. Haagdoren stond er verbluft 

bij te kijken... 

DE WEEK VAN DE RUITER 
Onder de verschillende lovens

waardige initiatieven om de rui-
tersport in al haar facetten on
der de ]eugd en de massa te vul-
garizeren en te verspreiden moet 
het initiatief, genomen door Bra-
bo RC. uit Schilde (prov. Ant
werpen), aangemoedigd worden. 
Alhoewel dit initiatief geen eks-
kluziviteit is (Ntlos bv. organi-
zeerde reeds verschillende jeugd-
ruiterkampen), is het des te lo
venswaardiger omdat de inrich
tende klub van alle officiële sub
sidies verstoken blijft en omdat 
dus het privaat initiatief de finan
ciële riziko's moet dragen. 

Laten we evenwel iets over de 
Braboplannen vertellen. We zul
len chronologisch te werk gaan. 
Van 27 maart tot 1 april wordt 

door de Brabo R.C. naar jaarlijk
se traditie « De Week van de Rui
ter » ingericht. Dat is nu reeds de 
derde uitgave van deze week. De 
bedoeling is, de kandidaat-ruiter 
vertrouwd te maken met al de fa-
celten van het zo rijke paarden-
sportleven. Tevens bestaat de ge
legenheid, om aan een schappelij
ke prijs het paardrijden te beoe
fenen of aan te leren. Deze Week 
van de Ruiter gaat door op de ter
reinen van Brabo Ruiter Klub te 
Schilde (op de weg Antwerpen-
Turnhout, afrit Schilde-Strand). 
Gedurende deze week zijn de ter
reinen voor alle belangstellenden 
vrij toegankelijk en een speciale 
dienst zal er iedereen met raad en 
daad te woord staan om de be 
zoekers voor te lichten zoals het 

hoort. Op het programma (slechts 
èen greep uit het gevulde lijst) : 
maandag 21 maart om 15 uur 15 
een muzikale karroussel, gereden 
door leden van R.C. Brabo onder 
leiding van klubvoorzitter M. 
Dieltiens; op woensdag 29 maart 
te 20 uur een film-avond met de 
prezentatie van internationale 
filmdokumenten over de paarden
sport. Op zaterdag 1 april ten
slotte een demonstratie onder lei
ding van Brabo-leraar M. Van 
Calster en om 15 uur 30 een de
monstratie dresstiurrijden door 
de bekende Antwerpse specialist 
Guido van Ghelder die onder lei
ding van de Belgische specialist 
terzake, Raymond Witthaeges, de 
nodige oefeningen zal uitvoeren. 
De leermeester zal tevens de no-

i 

dige bevoegde kommentaren ver
schaffen. Dagelijks van 10 tot 12 
en van 14 tot 18 uur bestaat de 
mogelijkheid om paard te leren 
rijden. Tot zover de summiere 
uiteenzetting over de « Week. van 
"de kuiter » die een groot sukses 
schijnt te zullen worden. 

Van 3 tot 8 april zullen 15 jon
gens en meisjes tot en met 18 jaar 
onder bevoegde leiding deelne
men aan het zgz. « Juniores Rui
ter Kamp ». De leraren zijn Mar
cel van Calster, rijleraar bij de 
Brabo R.C., Br. Jean Bellis van 
het St Gabriel Instituut te Boe-
chout en E.H. Doms. Vanaf 's 
morgens 7 uur tot 's avonds 18 
uur zullen de kandidaten het hun 
toevertrouwde paard dienen te 
verzorgen, te voederen, te leren 
berijden en vooral te leren ver
staan. Tevens wordt de techniek 
van het paardrijden uitvoerig be
handeld. Als ontspanning na de 
uren paardrijden staat op het 
programma een filmavond gewijd 
aan de paardensport, tevens bin
nen- en buitenspelen. 

De onkosten voor deze volledige 
week bedragen 450 fr per dag. 
Daarin zijn begrepen de over
nachting, de eetmalen, een paard 
de ganse dag ter beschikking, rij
lessen en verzekering. 

Alles laat veronderstellen dat 
dit « Juniores Ruiter Kamp » net 
zoals verleden jaar een enorme 
belangstelling tegemoet gaat. 

Zo worden de inspanningen die 
jaailijks gedaan worden door de 
Brabo R.C. en zijn aktief bestuur, 
ten bate van de paardensport, be
loond door een meei dan levendi
ge belangstelling van ruiters en 
publiek. We hopen dat nu ook 
weer beide inrichtingen van Bra
bo R.C. het verdiende sukses mo
gen kennen dat hun onderneming 
verdiend. 

Belangstellenden kunnen alle 
gewenste inlichtingen over «De 
Week van de Ruiter » en het « Ju-
mores Ruitei Kamp » bekomen 
op het volgende adres : Marcel 
van Calster. Brabo Ruiterklub, 
Riemstraat, Schilde bij Antwer
pen, of telefonisch (03)79.01.84. 

V.U. 



B R U S S E L , 
STAD ZONDER GEZICHT 

Binnen enkele weken verschijnt een nieuwe bros jure over Brussel , een 
beschrijving van de samenste l lende delen van de Brusselse bevolking, 
van hun verhoudingen onderl ing en van hun reakt ies tegenover Vlaande
ren en Wallonië. Voor deze b ros ju re « Brussel , s tad zonder gezicht» , 
schreef sena tor Wim Jorissen een inleiding. 

De brosjure kan van nu af aan besteld worden tegen 
de prijs van 30 fr door storting op giro 54A5..46 van 
W. Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen. 

GroU leyj J ^^ 
GLAZEN M MONTUREH, 
GrAtit voor «aelerden- ^ 
Herïlellingefi in eig«fi werVIiuil, 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd OptieUr •-• 
K«rlcsiraat, 58 — Antwerpen 
| U t «.u-b. op tiet huptnummcr ^ 

Telefflon: 3S.8662 
10 9t (ortmg op vtrloon litXtta 

LB 102 

ATK 
v.z.w. 

Vereniging voor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrole. - Erkend bij 

M.B. V. 22/2/62. 

Het 
V L A AM S KEURINGSORGANISME 
voor d# officiële kontroles van : 

— uw stoomketel ; 
— Hw kranen, liften e.d. ; 
— uw zwierder ; 
— uw elektrische installatie. 

RIJMENAMSESTEENWEG 109, 
BONHEIDEN — Bij Mechelen. 
Tefefoon : (015) 526.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB )0I 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

{Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB 10-4 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al fle grote eekenfle Duitse en Belgische 
orkesten znllen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Breugeliaanse stemming - deftige lente en 
plezier • goede bediening • beste dranken 
goed en niet dnnr. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

— LEUVEN : 1.000 plaatsen. 
— AALST : 1.000 plaatsen. 
— BULSTE - KORTRIJK ; I.OOO pL 
— ANTWERPEN , 700 plaateen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

rsrPORT A B T 8 
Ttensesteenvreg 128, Korbeek-Lo. 

TeL I (016) 463.11. 

Voortverkopers trorden gevraagd voor 
— Dortni ander Thier. 
— Tonistelner SorndeL 
— Rijnwijnen St 4ACOBS-KELLERE1 

Oao-Aigesbeim. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — Oonwt en linnrt cafés tn gans het 
land. — Medewerkers worden gevraagd 
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W I M IVI A E S 
vraagt ü zijn militanten in moei
lijke ogenblikken <boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één^ der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 
— rek. nr. 1100/37.305 van 

V.M.0. - Antwerpen of 

- rek. nr. 1100/36.971 van 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan inder mijn persoonlijk toe
zicht. 

het 

het 

VERSE Z E E V I S 
Visverdelers en diep-
vrieshouders, vraagt 
inlichtingen eo prijs
lijst. 

FIRMA D E P R E Z 

Vismijn 104 
O O S T E N D E 
T e l . : 059 • 71715 

LB 109 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rij'swijcklaan 62. 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.9U4. 
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HERMES 
SCH«€L ü4 ^uidlaan 

211 M. Leraonnierlaan 
Tel. 11.00.33 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKHErARlA.\T-
KUHSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels-
correspondentie 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

L B 106 
^ ^ M 

Ik 
ben 

uilgeslaperr 
w a n t . . . 

EPEPA 
I I R E L L Ï 
Dunlopiilo 

SCHlilMKLBBEILMATBASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOHTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MATTHISU'S Bët>DeNB€DRUf 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , ' I O I I G E H H O U T - TEL. 35.17.83 

lIJHUIZtN : Oi«M«(rMt i V i » , Airrtw. T.l. 3i;01.)« : 
eni(r»»r 39-41, Antw. Tel. 33.47.24 -; C^IUf^rtlei 60 / D.trrh», Tél. 3tM.27 

- ' " • ^ - - - " ' - - ' 

.STAK' 

L 8 124 

(Brevet . 512767) 
FE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEEHDE BEDSPKFIEN 
WOLLEN DEKENS 
Fel (052) 44641 en 44642. 

Indien L geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver 
zenden L het adres van 
koper Star Zele 

L B 105 
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c Opzij, opzij, opzij, de poppensloel trekt 
hier voorbij ». Dit Louis Neefs melodietje 
had als begeleidingswijsje kunnen dienen 
voor de regeringspoppenkast die in de T.V. 
gespeeld werd door de tweelingsmarionetten 
Van den Boeynants - De Clcrcq in het ka
der van wat men o de regerings'aitzendini 
gen » noemt. Het was zo 'n geëngageerde 
boel dat de BRT uit eerlijke schaamte de 
randkritiek liet leveren, kronologisch gedo
leerd, door onze voorzitter Frans Van der 
Eist en ruimer uitgemeten door Jos Van 
Eynde, die zich echter volgens de pers al» 
een kleinzielige Jan Klaassen ontpopte. On
dertussen gaat het over onze centen. 

H E T P E N N O E N 

Het gaat inderdaad over onze centen, zo
als Het Pennoen het vergelijkende sommetje 
met andere landen nog eens voorschotelt tot 
beschaming van de vele Belgische regeringen 
die hier het slechte weer gemaakt hebben. 

<t Zoals Pierre Joie enkele weken geleden 
opmerkte, steeg de openbare scliuld tussen 
1959 en 19ö5, als in geen enkel ander Euro
pees land nl. n\et 8.200 fr. waar zij in Frank
rijk met 900 fr. verminderde. In 196.3 bereik
te zij bij ons 50.000 fr. per hoofd (ongedoopte 
kinderen inbegrepen). In Duitsland en Oos
tenrijk beperkt zij zich tot 6.400 fr. We slaan 
nog een derde rekord. De verbintenissen 
door de openbare schuld aangegaan slorpen 
19 pet. van de staatsuitgaven op tegen nau
welijks 4,2 pet. in de Duitse Bondsrepubliek. 

Het ware onzinnig de huidige regering 
voor deze toestand verantwoordelijk te stel
len, die trouwens dateert van voor haar be
staan. De ploeg-Van den Boeynants-de Clercq 
is aan het bewind gekomen dank zij de be
lofte : saneren zonder nieuwe uitgaven. We 
kregen zelfs de goede heilsboodschap van een 
sluitende begroting. Nu plots dreigen nieuwe 
belastingen, die vooral de kleine verbruiker 
treffen, met de dreigende mare van een ko
mende recessie. In een .stijl die eigenaardi-
gerwijze herinnert aan de krizis van de der
tiger jaren wordt het parlement om volmach
ten verzocht. » 

LE MATiN 
Wie de poppenkast mooi heeft gevonden 

waren de jongens met de houten koppen uit 
het 19-eeuwse muzeumblad uit Antwerpen 
( Le Matin ». j D i 

Zij applaudisseren fel voor het duo Paul 
en Willy, vooral voor deze laatste en zijn 
< jonge » partij. Wij weten het ook dat de 
PVV « geen breuk J zoekt. Alleen maar ef-
fekt 

« Het is wellicht niet vriendelijk zich aan 
deze knorrige gedachten over te lexeren na 
de aanmoedigende woorden die op een avond 
naast de haard door de bh. Van den Boey
nants en De Clercq werden uitgesproken. 

Ja, aanmoedigend waren zij en oni eeh 
eenvoudige psychologische reden : het is om
dat de Eerste-minister en de Vice-eerste-
niinister moedige mannen zijn en dat de 
moed aan talent gekoppeld natuurlijk ver
kwikkende en stimulerende eigenschappen 

bezit. , „ , 1 • 
De P.V.V. zoekt geen breuk. Haar verkie-

zingsbelang zou het haar misschien aanra
den maar het nationaal belang eist dat men 
alles zou doen om te trachten dat een ver
bond dat het enige is dat ons uit de moei-
hikheden kan helpen, voortgezet zou worden. 
Alles, maar deze noodzakelijke heropleving 
niet hypotekeren. Zo is de politieke tem
peratuur van de P . \ -V. 

Realisme, strategie en taktlek. Voor ie 
eerste grote politieke moeilijkheid die zij bi) 
de uitoefening van de macht ondervondt, 
komt de P.V.V., als jonge partij, wel voor 
als het laatste verdedigingsmiddel waarach
ter het land schuilt en op de toekomst 
denkt. » 

V O O R U I T 

Wie de opvoering in 't geheel niet kon 
smaken zijn de rode jongens van Vooruit. 
Als in de « Poesje J> te Antwerpen destijds 
werpen zij hun brokken kritiek naar de spe
lers die het « vangnet » van de volmachten 
best kunnen gebruiken. 

« Deze ganse komedie versterkt onze me
ning dat deze regering in de grond maar 
weinig belang hecht aan deze volmachten 
wat Je ekonomie en de rekoiixersie betreft. 
Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat 
deze volmachten slechts gevraagd worden 
om de sociale uitgaven te kunnen besnoeien 
en alle staatsuitgaven ten voordele van de 
kleine man in te krimpen als zijnde de grole 
schuld van het financieel moeras waaruit de
ze reactionaire regering niet geraakt. » 

D E S T A N D A A R D 

Geschakeerder in de kritiek is de kritikus 
van het Sap-Piers-blad, dat zich afvraagt of 
die stijl van « een, twee, drie, vier, Paul en 
Willy zijn hier » nog wel iemand overtuigt. 
Maar enkele dagen later komt Jan Klaassen 
Van Eynde er nog veel slechter uit. 

« Op uitnodiging van de BRT is BSP-on-
der-voorzitter Jos Van Eynde \rijdagavond 
na het TV-nieuwsbulletin een hoofdartikel 
van « Volksgazet » komen voorlezen. Hij 
deed het op de hem kenmerkende provoce
rende toon. De ogen va.stgevezen op het pa
pier gaf hij de kijkers slechts af en toe een 
al te kortstondige gelegenheid te kijken In 
de « spiegels van zijn ziel ». Tot tweemaal 
toe wees hij vermanend in de hulskamer (het 
stond tassen haakjes en met rood onder
streept in de tekst). Toen hij o\er de verho
ging van de kosten voor levensonderhoud 
sprak en uitriep « U mevrouw v%eet het be
ter dan wie ook » schoot zijn vinger met 
zulk geweld naar de argeloze TV-kijkers dat 
de vrouwen in de hulskamer de hand be
schermend voor de keel brachten. 

Ook op een andere manier bewees hij van 
het gemiddelde I.Q. van de Vlaamse TV-kij-
ker geen hoge dunk te hebben. \ 'olgens Jos 
Van Eynde zijn ekonomische expansie, kon-
junktuur en bruto nationaal produkt immers 
stadhuiswoorden die boven het petje van de 
Vlaamse kijker gaan en waarvan premier 
Van den Boeynants en vice-premier De 
Clercq alleen gebruik maakten om de jury 
om de tuin te lelden in een proces dat toch 
allang verloren was. 

Zotira men ervan uitgaat dat het TV-pu-
bliek niet zeer snugger is, kan men zich 
ook gemakkelijk een loopje met de waarheid 
veroorloven. » 

E L S E V I E R S W E E K B L A D 

Dit Noordnederlandse blad geeft de zuider
broeders die in Straatsburg hun taalwetten 
moeten gaan verdedigen voor de Europese 
rechters enkele stevige argumenten. Nemen 
de rechters die niet aan dan zal de Belgische 
poppenkast spoedig in een worstelbarak ont. 
aarden. 

« De Zwitserse professor Guggenheim en 
de Belgische jurist Bay ar t — zullen zeggen, 
dat een opvoeding in de Nederlandse taal 
nooit geïnterpreteerd kan worden als een 
van bovenaf opgelegde dwang in de een ol 
andere godsdienstige of fllozofische richting. 
Wellicht zullen zij er ook de wetgeving In 
Zwitserland bijhalen, waar het Opperste Ge
rechtshof volledig akkoord Is gegaan met de 
taalkundige homogeniteit van de onderschei
dene taalgebieden. Zij zullen daarbij herinne
ren aan de vastbeslotenheid, waarmee de 
Zwitserse rechter alle pogingen om Franse 
« eilanden » te scheppen In de Duitstalige 
kantons de kop heeft ingedrukt. Uiteraard 
zullen zij de volledige achtergrond moeten 
schetsen van het taalprobleem in België, va-i 
de tijd (na de opstand tegen Nederland in 
1830) toen alles erop gericht was om het 
Nederlands door het Frans te laten verdrin
gen tot aan de huidige wetgeving. (Eerst dit 
jaar zal er van de Belgische grondwet een 
volledig rechtsgeldige Nederlandse tekst be
staan...). 

Indien het Hof toch de Belgische staat in 
het ongelijk zou stellen, zou daar een poli
tiek uiterst explozie\e situatie uit ontstaan. » 

toestanden. Tenzij de publieke opinie zou 
dulden dat men het arrest van Straatsburg 
eenvoudig ter zijde zou leggen en de taal
wetgeving handhaven tegen de uitspraak van 
de Europese rechters in, wat sommigen me
nen te mogen vooropstellen ! » 

E U R O P A E E N 

En in het blad van de Europese beweging 
van Walter Kunnen zelf komt onze voorzit
ter Frans Van der Eist aan het woord aan
sluitend bij de dishussie die is ontstaan na 
de anti-federalistische taal van Guido Naets 
in « Tijd ». 

« De waarheid is dat de reële tegenstellin
gen voor gevolg hebben dat de unitaire Bel
gische ekonomische politiek voortdurend 
scheef getrokken wordt, veelal om politieke 
motieven die niets te maken hebben met 
ekonomische normen. 

Dit is zo waar dat wij op het politiek vlak 
momenteel konstateren dat van Waalse zij
de ten overstaan van de ekonomische toe
stand in Wallonië de federalistische els op 
het achterplan plan geschoven w^ordt op 
grond van de overweging dat de unitaire staat, 
dus mede de Vlaamse gemeenschap, een 
grootscheepse inspanning zal doen om de 
Waalse ekonomie te helpen. 

Al wie in het ekonomisch, sociijal en pgji-
tiek^ leven verantwoordelijkheid draagt zal 
zich hierover moeten bezinnen. 

Het komt ons voor dat zelfs op ekono
misch gebied — met alle voorbehoud voor 
wat zekere bevoegdheidsoverdrachten be
treft — federalisme niet ongewenst voor
komt. In leder geval hebben wij, N'laniin-
gen, er alle voordeel van te verwachten wan
neer wij ons kunnen losmaken van de uni
taire Belgische ekonomische politiek om zo
veel mogelijk zelf onze ekonomische belan
gen te behartigen. Er zouden daaraan nog 
vele beschouwingen kunnen toegevoegd wor
den. Doch dit moge volstaan om aan te to
nen dat het zeker niet opgaat het federalis
me te bestrijden met zgz. ekonomische ar
gumenten. » 

B R U S S E L N U 

Is het gezamenlijk maandblad van de Da-
vidsfonds-afdelingen uit het Brusselse. De 
oude Belgische werkelijkheid i 1 Waal = 
2 Vlamingen » wordt hier nog eens mooi 
voorgerekend. Maar bij hen liggen de hon-
kluzies anders. Niet alleen gedaan maken 
met de oude bevoorrechting dat één frans-
talige zulk een groot deel van de koek kreeg 
als twee Vlamingen, ntaar ook rezoluut alle 
fifty-fifty verdeling verwerpen. 

« Volgens « Tijd » bleek uil de jongste offi
ciële gegevens terzake, dat de ganse bevol
king van het rijk, op 31 december 1%5, een 
totaal bereikte van 9.499.234 eenheden, waar
van 6,56 t. h. of 623.894 vreemdelingen. Van 
deze vreemdelingen wonen er clrka 23 t. h. 
in het Nederlands taalgebied, terwijl d_e ove
rigen in het Frans taalgebied, clrka 57 t. h., 
en in het arrondissement hoofdstad Brussel, 
clrka 20 t. h. wonen. 

Wanneer men alleen de bevolking van Bel
gische nationaliteit in aanmerking neemt, de 
enige die politieke medezegglngsschap heelt, 
stelt de auteur vast, dat 57,68 t. h. van deze 
bevolking gevestigd is in het Vlaainse land, 
31,73 t. h. in Wallonië, en 10^9 t. h. tn hoofd
stad Brussel. 

In de zeer gematigde veronderstelling, dat 
30 t. h. van de Belgische bevolking van hoofd
stad Brussel Vlaams is, wat overeenstemt 
met slechts 26 t. h. van de totale bevolking 
(Belgen plus vreemdelingen) komt men tot 
de volgende werkelijke verhoudingen tussen 
de nederlands- en franssprekende taalgroe
pen : X E M 

Vlaams (nederlandssprekenden ) : 5 mil
joen 401.060 of 60,86 t. h. 

Waals (franssprekenden) : 3.4/4.260 ol 
39.14 t. h. .. , 1 • o 

In dit laatste cijfer zijn ook de circa 
60,000 duitssprekenden nog begrepen. » 

we nog duidelijker staaltjes van mensen die 
er dagelijks « instaan 7>. Zij -weten hoe de 
taalwretten van 1963 die al zo -weinig reke
ning hielden met de « rechten van de mens * 
van onze Duitstalige minderheid in feite 
worden omgewrongen tot een verfransings-
machine. Het Belgiekske wil blijkbaar ook 
zijn Frans-Vlaanderen of Zuid-Tirol in ' t 
klein. 

« Een voorbeeld vraagt U ? Hier dan : de 
taalvA-et over het onderwijs voorziet dat d e 
schooltaal in ons gebied moet Duits zijn, zij 
het dan met enige beperking. Wat blijft daai; 
van over, als het onderwijsministerle bij ko
ninklijk besluit toelaat dat het anderstalige 
onderwijs tot tweederden van de schooluren 
mag omvatten, zodat de moedertaal aldus 
dviangmallg in een voor ons vernederende 
assepoesterrol wordt teruggedrongen. Overi
gens blijft af te wachten of de praktijk van 
elke dag in bepaalde scholen en klassen het 
moedertaalonderricht eenvoudigweg niet 
gans zal wegvagen. De feitelijke verhoudingen 
worden duidelijkst belicht tloor het feit da t 
zelfs in kindertuinen hier en daar leerkrach
ten worden benoemd die van de taal der 
hun toevertrouwde kinderen nauwelijks eni
ge notie hebben en weinig ingesteld zijn zich 
aan te passen. » 

Wie deze moedige mensen uit de oostkan
tons wil steunen in hun strijd voor hun fun
damenteel menselijke rechten kan met een 
storting van minstens 50 fr. abonnent worden 
op hun tijdschrift. Te storten op giro nr . 
7644.73 van Arbeitsgemeinschaft Ostbelgiea, 
Neustraze 52, Eupen. 

•T P A L L I E T E R K E 

En om op een geestige noot te eindigen 
gaan wij met Pallieterke op huis (be) zoeking 
bij Wim Maes, die over zijn esbattementen 
(zogezegd) vertelt deze maal naar aanleiding 
van het bommetjezoeken van Brugge. Hel it 
inderdaad best dat heel die gekke Belgische 
intimidatie hartelijk weggelachen w o r d t 

« Over de huiszoeking zegt de heer Maes : 
« Het heeft mij niet verrast. Wij krijgen ge
regeld tweemaal per week de hulszoekers 
thuis. In het stil seizoen komen zij voor bo
tersmokkel en zelfs voor openbare dronken
schap. Maar meestal gaat het over bomaan
slag, revolutie of muurkranten. Ik heb de be
voegde ambtenaren volgaarne _i""'in huissleu
tel gegeven, zodat zij mijn gezin niet hoeven 
te storen bij hun nachtelijke opdracht. Ge
woonlijk brengen zij mij de groeten over van 
Marcel Brauns en gaan dan over tot de huis
zoeking. Mijn vrouw heeft ze geleerd alles 
netjes terug te leggen : dat doen zij gaarne, 
en 's vrijdags kuisen zij gewillig. 

Zij doen enkel hun plicht. Met één van hen 
heb ik ware vriendschapsbanden aange
knoopt. Ilet is reeds een man van jaren en 
hij verricht om de maand bij m.j hu.sr.oe-
king in verband met de moord op Jacob van 
Artevelde. » 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Even lachwekkend, maar dan tragi-ko-
mlsch want die legerhedcn menen het, is het 
stukje Belgische legerliteratuur dal Marcu» 
in zijn kroniek heeft opgedolven. Geef jc 
niet aan bij de marine, m?ar wordt . tan-
kist » K Loop naar de pomp, man n zou 
Toon Hermans op zulk Belgisch proza zeg-

*̂<i Tanklst : in dit gewone woord Egt een 
aspekt van het Ideaal dat u zoekt. De . tan-
kist » Is de soldaat van onze eeuw. Men ziet 
alles met een veel bredere blik vanuit een 
tanktoren. Men behandelt er >"Sfumenten 
die de konkrete uitwerking zijn van de mo
derne industrie. , 

En de dag dat het oorlog f ' / ' ' " ' ^ " y ^ ^ ^ 
vooraan te strijden, '"^.^dogenloos te vechten 
en meegesleept te worden in een fantastische 
r"t die nog sleeds, zoals In het verleden, de 
Charge is ! » 

^^'ALTER LUYTEN. 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N D E R W E G W E I S E R 

In de Vrije Tribune vindt de Europese fe
deralist Walter Kunnen dat niet zo erg. Uit 
die schok der gedachten zal wellicht einde
lijk het bevrijdende licht van het federahs-
nne komen. 

« \\\\ zullen Inderdaad moeten kiezen tus
sen het Belgisch status quo tegen-Straats-
burg-in en de Belgische hervorming van on
ze instellingen dank-zij-Straatsburg. Wij zul
len moeten kiezen tussen een toch reeds ge
plande gebrekkige taalwetgeving en een toch 
reeds leplande grondwetsherziening. Wij zul
len ons vertrouwen moeten schenken ofwel 
aan diegenen die betogen dat de taalwet
geving het uiterst-haalbare is en diegenen die 
een einde willen maken aan de konstitutio-
nele miskenning van onze regionale eigen-

Omdat onze partijen die noodzakelijke 
stap niet aandurven, zitten ze met een even
tuele veroordeling door Straatsburg zeer ver
veeld. Zij weten dat ze niet achteruit kun
nen maar missen de moed en het inzicht om 
verder te .gaan. Een eventueele veroordeling 
van de Belgische staat zal echter de partijen 
voor hun volle verantwoordehjkheid plaat
sen. Dit betekent noch min noch meer de 
opdracht in een versnekl tempo de pobtieke 
strukturen aan te passen aan de feitelijke 

Is een mooie weerlegging van die Waalse 
aanstellerigheid, die de Duitstalige Oostkan
tons wil <t assimileren » in Wallonië. 

In de Standaard kregen we dezer dagen 
een staaltje over de verfransingspoUtiek m 
deze duitslalige oostgebieden. Hier krijgen i. 

Warmehichtkachels 

LEPLAE R. 
Kwaliteit, juiste prijs 
Knokke - tel. 65530 

K W U I T E I T S B E N Z I H E EH -GASOLIE TANKT U OOK Nü H06 BIJ 

BECO 
TEGEN VERMINDERDE PRIJS! 
Steeds en altijd 
B E C O : K w a l i t e i t ! 

Heb; U er reeds aan gedacht uw bestelling voor gas en stookolie van nu af 
over te maken op ons a d r e s : 

pv.b.a. B E C O . Krijgsbaan 236. Zwijndrecht. 
Te l . : 03/52i1.73 - 32.0210 
DOE HET NU ! 

file:///rijdagavond


bewegi 

HNTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGES 

Zondag 5 maar t om 10 uur. 
Vertrek lokaal Tyrol, Nationale-

«tr. 22, Antw. 
Met radio-wagen doorheen seklie 

centrum. 

LEDENVERGADERING 
Amendering referaten voor hec 

komend partijkongres 1967; vrijdag 
il maart, lokaal Scheldehof, Oude 
Koornmarkt 28, Antwerpen. 

.Aanvang vergadering 20 uur. 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat der afd., Ou
de Koornmarkt 28, Antw. 

Alle dagen van 12 uur 30 tot 16 
uur 30. 

Donderdag tot 19 uur. Ook 0|) af
spraak buiten de uren. 

Fr is een aparte ingang voor het 
sekretariaat langs de Pelgrimstr. 2. 

KLEINKUNSTAVOND 
Met tal van bekende vedelten op 

vrijdag 28 april in de /aal Majestic, 
Carnotstr. 

PETERSCHAP 
On/.e afd. aanvaardde het peter

schap over de kern in de gemeen
te St. Lenaerts. Er zal' binnenkort 
gebust worden. Ook een kolportage 
wordt voorzien. 

JEUGDFEEST 
Het Jongerensteunkomitee van 

het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
richt op zondag 5 maar t een ver
kleed kinderbal in. Dit gaat door in 
de zaal Thierbrauhof, Groenplaats 
33, te Antwerpen, van 14 uur 30 tot 
18 tun-. Kaarten 30 fr. Familiekaar-
ten (ouders plus 3 kinderen en meer 
100 fr.). -

Prijzen zijn \oorzien voor verkle
dingen (in groep en individueel). 

Stemmige muzikale omlijsting en 
ojïti-etleii v a n c l o w n s . 

Plaatsbespreking is aan te beve
len : 39.8().65, Renaat Bauweraerts, 
Cruyslei 102, Deurne. 

G R O O T LENTEBAL 
Ten bate van het fonds voor de 

leidersvorming richt het Jongeren-
steiuikomitee van het Vlaams Na
tionaal Jeugdverbond, gouw Ant
werpen, op zaterdag 11 maar t een 
lentebal in. Het bekende Radio- en 
TV-orkest Roger Declercq speek 
ten dans vanaf 20 uur 30 in de zaal 
Thierbrauhof, Groenplaats 33, .Ant
werpen. 

Dit prachtig bal sluit bijna het 
dansseizoen af. Maak er dan ook 
gebruik van. Kaarten 30 fr. 

KINDERFILMCLUB 
De Antwer|)se Verkeerspolitie 

komt zaterdag 4 maart om 15 uur 
op bezoek in « Jefi », de Kinder-
filn:'club-Antwerpen. Een politie-
kommissaris zal het prettige Deense 
filmpje « Fietsen in de stad » voor
stellen en hij brengt voor alle aan
wezige kinderen een geschenkje 
mee. Een boeiende prijskamp over 
verkeerstekens wordt ingericht. 

Maar op 4 maart — halfvasten 
— verwacht Oom Tom ook vele Je-
fi's met hun zelfgemaakt maske r ! 
« Lenka en het zwarte Paard », 
een Tsjechische fihn van K. Ka-
chvna vormt het hoofdprogiamma. 

Zaal Flckerlijc, Frankrijklei. 
Plaatsbespreking : Christiaensen, 
Huidevetterstraat 12, van 14 tot 18 
uur, of tel. sekretariaat, nr 37.12.51, 
na 16 uur (Hdg. Casleleinstr. 3). 

Brasschaat 
MAANDELIJKSE 

KADERVERGADERING 
In de zaal Sporta. Hredabaan 

300. heeft op woensdag 8 maar t 
67 te halfnegen, onze maandelijkse 
kadervergadering plaats. Builen d,. 
bestuursleden \erwacliten we zeker 
alle wijkafgevaardigden. Leden, 
welke aktief wensen mee te wer
ken, welke goede ideeën hebben of 
opmerkingen, zijn hier zeker ook 
oj) hun plaats. 

LEDENVERGADERING 
Maandag 20 maart 1967 te 20 uur 

30 ledenvergadering in het lokaal 
Sporta, Bredabaan 360. Dagorde : 
bespreking kongresreferaten en 

aanduiding stemgerechtigde afge
vaardigden voor de afdeling. Alle 
leden zouden op deze belangrijke 
vergadering zoveel mogelijk aanwe
zig moeten zijn. 

Hebt U moeilijkheden om U te 
verplaatsen, verwittig dan een van 
de bestuursleden en IJ wordt afge
haald en teruggebrathl. 

Herenthout 
KAARTPRIJSKAMP 

Zoals wij dit vorig jaar reeds de
den, richt onze aftleling ook nu 
weer een kaartprijskanip in in ons 
lokaal « De Nieuwe Kroon ». Kaart
prijskanip die later op de avond 
overgaat in een verbroederings
avond waarop wij nu reeds onze 
deelname aan het eerstkomend Xat. 
Zangfeest voorbereiden. 

Wie vorig jaar van de partij was 
zal zich zeker nog wel het reiize-
sukses van deze avond herinneren. 
Op zaterdag 4 maar t allen naar 
« De Nieuwe Kroon » op de Markt. 

LIDKAARTHERNIEUWING 1967 
Is de eerste reeks lidkaarten van 

1967 reeds hernieuwd, een tweede 
reeks is zopas binnen gekomen. De 
kameraden die nog niet in het be
zit zijn van hun nieuwe lidkaart, 
zullen ze op de kaartavond kunnen 
bekomen. 

Hoboken 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 10 maart verwachten 
wij al onze leden op de ledenver
gadering in zaal Breugel. 

Op het programma jaarverslag en 
overzicht wat in 1967 het algemeen 
pUin en streefdoel is. Ook zal het 
gemeenteraadslid een kort over
zicht geven over de V.U.-oppozitie. 

Wij stellen vast : de kleurpartijen 
boeren werkelijk achteruit. 

Onze afdeling groeit, tevens slaan 
er verschillende grote akties op het 
programma. Alle leden worden ver
zocht aktief deel Ie nemen aan alle 
geplande aktiviteiten. 

Kessel 
LENTEBAL 

Laat op gang gekomen maar met 
oen stevig duwtje in de rug van de 
kloeke broeders van Nijlen, haalde 
de afdeling Kessel in de abonnen-
tenslag van het arr. Mechelen zijn 
schade in, zodat ze terug én wat 
abonnenten én vooral wat leden be
treft bij de gunstig gekwoteerde af
delingen staat. 

De mannen van Kessel zouden 
Pallieter nooit door hun Netewei-
den zien draven hebben, als ze dat 
niet vierden. 

Ze nodigen dan ook alle Vlaam
se vrienden uit het arr. uit voor het 
feestehjk lentebal van de afdeling 
Kessel op zaterdag 18 maart . Een 
echt lenteorkest «The Evergreens» 
houdt er de pret in tot de late uur
tjes, terwijl lokale geestigaards voor 
de animatie zorgen. Zaal Alcazar, 
Lierse steenweg. 

Begin 20 uur 30. 

Klein Brabant 
VERZET TEGEN 
SAMENSMELTING 

Als het zo voort gaal in Klein 
Brabant, zal Herman van binnen
landse zaken en Van der Poorten 
met de poorters van Klein Brabant 
zulke last krijgen, dat hij zijn gen
darmen hier zal moeten inzetten. 
Toen bekend werd dat op een wil
lekeurige manier, zonder enige 
laadpleging van de gemeenten bij
na de helft van de Klein-Brahanlse 
gemeenten zouden worden opgehe
ven als zelfstandig gemeente, brak 
een spontaan verzet los. Laat het 
zijn dat in sommige gevallen over 
de zaak kan gepraat worden, de 
manier waarop en de willekeur bij 
herverdeling, splitsing van vroegere 
gemeenlen is werkkelijk te gioot. 
De CVP en PVV laten soms al te 
duidelijk in bun parlijpolitieke bij
bedoelingen kijken. 

De Volksunieniensen van Ilingene 
(gemeente van meer dan 4.0(K) in
woners die zou worden uiteen.ge-
rukt). Mariekerke en 0 | )puurs heb-
ben zich dan ook rezoluut in de 
verzetskainpagne ingeschakeld. | 

Mol 

AKTIEPUNT LEUVEN 
Op uitnodiging van de Molse 

Hoogstudentenkring « Vlaams en 
Volks » komt de heer volksvertegen
woordiger Maurits Coppieters in 
onze gemeente spreken over « De 
Vlaamse eisen omtrent de Katolieke 
Universiteit te Leuven ». Wij willen 
de aandacht van onze leden en ge-
abonneerden vestigen op het aktue-
le en zeer groot belang van deze 
voordracht, die doorgaat in de zaal 
\ a n de muziekschool, hoek Rond-
plein, op vrijdag 10 maart te 20 uur. 

Mortsel 
GROOT BAL 

Zaterdag 4 maar t a.s. jaarlijks 
groot bal ingericht door N'laanise 
Krin.g Mortsel in de zaal Parochie
centrum St. Lodewijk, Osylei (Die-
segem) Mortsel. Orkest J. Desatrt 
en zijn combo. Toegang 30 fr. 

Rupelmonde 
MIEL COOLS AVOND 

De V.T.B.-N'.A.B. afdeling Schel-
dekant richt een Miei Cools-avon<l 
in op vrijdag 10 maar t te 20 uur 
30. Zaal : Scheldeland, Gelaag-
straat 33 te Rupelmonde. Inkom : 
leden 30 fr., anderen 40 fr. 

Temse 
GEBROEDERS 
VAN RAEMDONCK HULDE 

Maandag 27 maar t 1967 (2de 
Paasdag) wordt deze hulde gehou
den met o.m. samenkomst te 7 uur 
43 aan het geboortehuis van de Ge
broeders Van Raemdonck, August 
Wautersstraat 34. 

Te 10 uur 30 : te Steensti-ate hul
de door de jeugd van Temse op 
het plein voor het Gedenkteken. 

Te 12 uur : plechtige H. Mis in 
de Dekanale Kerk te Diksmuide 
\oor de Gebroeders Van Raem
donck en alle gesneuvelden van 
Temse. 

Te 12 mir 45 : bezoek aan de 
krypte van de vernielde IJzertoren 
alwaar de Gebroeders Van Raem
donck begraven liggen. 

Belangstellenden dienen uiterlijk 
op vrijdag 10 maar t 1967 in te 
schi'ijven ten gemeentehuize van 
Temse, bureel 2. 

Prijs ongeveer 110 fr. per volwas
sene. Leden van jeugdverenigingen 
en deelnemers onder de 18 jaar be
talen de helft te voldoen bij de in
schrijving. 

Westerio 
KANTONALE 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Vrijdag 17 maar t om 20 uur in 
« Op de purperenhei » Snepkens 
(baan Heist op den Berg-Westerio) 
te Herselt, spreekt volksvertegen
woordiger M. Coppieters. 

Edegem 

KULTURELE KRING EDEGEM 
Waar we heengaan, Jelle zal wel 

zien... 

Naai- het feest van K.K.E., naar 
ons lustrum allemaal ! 

Met halfvasten op zaterdag 4 
maar t vinden wij alle mensen van 
l-]:degeni en Elsdonk samen op het 
dansfeest bij het voltallig Waltra-
anuisementsorkest van Stan Phi
lips, in de feestzaal van de Els-
ch)nk. 

Kaarten leden : .30 fr.; niet-leden: 
40 fr.; deuren : 20 uur. 

BRABANT 

Anderlecht 
KOLPORTAGES 

5-3 : Hnldenbeig, Vossem. I.eel 
daal. 

De medewerkers uit Brussel wor 
den telkens verwacht achter de 
K.y.S. om 8 uur 45. We moeten 
minstens met 1(^ a 12 man zijn 
we i-ekenen dus op ;iMen. 

Brussel 
KONTAKTVERGADERING 

De periodieke kontaktvergadering 

voor het kanton Brussel verleden 
week met volksvertegenwoordiger 
Vic. Anciaux gehouden, kende gro
te belangstelling en was ten zeerste 
interessant. 

Alle bestuursleden van de afde
lingen, tal van leden en simpatl-
zanten, alsook de h. A. Ebraert, ar-
rondissementsvooi-zitter, waren 
aanwezig. 

De h. M. Van Den Heule bracht 
inleidend htdde aan Dr. Vic. An
ciaux om zijn in de kijker lopende 
aktiviteit zowel binnen als buiten 
het parlement en drukte verder als 
voorzitter de wens uit om meer be
grip en steun vanwege de hogere 
partijbestuurslichamen, wat betreft 
doelmatige werking en financiële 
hulp voor het moeilijk meer en 
meer verfranste kanton Brussel met 
zijn bijna 200.000 inwoners. Daarna 
bracht de h. Anciaux een «itgebrei^-
verslag over zijn werking in de ka
mer \ a n volksvertegenwoordigers 
en belichtte de niet volkse-Vlaamse 
politiek van de kleurpartijen. 

Ten slotte beantwoordde hij al
lerlei vragen. 

Eerstvolgende kontaktvergadering 
op donderdag 25 mei te 20 uur. 

EETFESTIJN OP ZIJN 

BREUGELIAANS 

Deze vierdaagse sniulpartij gaat 
door in het lokaal « Uilenspiegel », 
Pletinckxstraat 38, Brussel (Beurs) 
van vrijdag 3 maar t te 18 uur tot 
en niet maandag 6 maar t telkens 
tot middernacht. Er zijn twee scho
tels naar keus te verkrijgen, met 
vlees en bijspijzen, tegen de prijs 
van slechts 45 fr., dienst inbegre
pen. 

De eventuele winst komt te goe
de aan het « Vlaams aktie- en len
teoffensief Brussel ». 

Iedereen is welkom. 

ARRONDISSEMENTSBESTUUR 

De e.k. vergadering van het ar-
rondissementsbestuur Brussel heeft 
plaats op donderdag 9 maar t a.s. 
te 20 uur ten huize van de arron-
dissementssekretaris, Guido Van-
derstraeten, Toekoraststraat 8 te 
Weerde. 

Deze vergadering moet bijge
woond worden door de leden van 
het arrondissementsbestuur, de 
twee provincieraadsleden, volks
vertegenwoordiger dr. V. Anciaux, 
de provinciale voorzitter en de ge
volmachtigde \ an het kanton Vil
voorde. 

Ganshoren Koekelberg 

HUISBEZOEK 

De afdeling organizeert een vaste 
ploeg voor huisbezoeken in de nieu
we woonwijken. Alle nuttige inlich
tingen worden doorgegeven aan de 
afdelingsvoorzitter, Guido Knab-
ben, Sinionisplein 6 te Koekelberg. 

Halle 

MOSSEL. EN FRIETFEEST 

Halle viert karnaval. 
De Volksunie feest mee. 
Zaterdag 4 maar t van 18 uur af 

en zondag 5 maar t van 16 uur af, 
heet zij de hongerige karnavalvler-
ders welkom op haar 2d5 mossel
en frietkermis in zaal Tijl, Volpe-
straat. 

Niet te missen ! 

Herent 

KOLPORTAGE 

Op 5 m a a n wordt Herent be-
v\erkt. Verzamelen om 9 uur 30 in 
de Crlstal, Parijsstr., Leuven of om 
10 uur aan de kerk te Herent. Op 
ii^ders medewerking wordt gere-
1,-cnd. 

St. Jans-Molenbeek - Jette 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

De afdeling houdt op 13 maart 
a.s. haar tweejaarlijkse bestuurs-
\erkiezingen. Kandidaturen voor 
een bestnursfnnktie dienen opge
geven te worden voor 11 maart a.s. 
bij de kantonnale gevolmachtigde 
<!e h. Jan de Berl:in,ger, Leopold 1 
straat 354 te Jette-Brussel 9. 

ndbonaal 

Hoofdredakteur : 
T. van Overs t r ae ten . 
Alle br iefwissel ing voor 
r edak t i e n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. - TeL 23.11.98 

Beheer ; 
Maur ice Lemonn ie r l . 82 
Brusse l I. - Te l . : 11.82.16 
Alle k l ach ten voor n ie t 
on tvangen van b lad o p di t 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Half jaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 F . 
Abonnement bu i ten land ; 

450 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t : 750 F . 

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 8 F . 
Alle s to r t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
17113D « WIJ > - Vlaamt-
na t ionaa l weekb lad . 

V e r a n t w , uitg. Mr. F . Van 
de r Eist, Beizegemstraa t 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek « De veerman > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugnians. 

LB \H> 

B I E R E N ATLAS 
Alle special i te i ten 

F r u i t s a p Pufri 
C A R F E N T I E R 

Guido Gezel les t raat 39 
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70 

LB 112 

B O U W E N - W O N E N 

De special is t de r 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J. LEEMANS, Deurne z. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

LB 113 

E U R O - D O M l 

Moderne wooninr ich t inp 
Kru id tu in laan 6 

( tussen A. Maxlaan en 
E. J a c q m a i n l a a n ) - BRUSSEL 

Tel. • 02/18.17.17 
LB 114 

HOTEL • RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
€ Rubenshof > 

Weststr. 79. T. . (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

LB 115 

< Vlaams Huis » Knokke 

Kamers - vol pension 
gezellige sfeer. 

Verminder ing voor groepen. 
El isabethl . 105. Tel. 632.7<' 

LB ' iw 

Breydelhol BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. 050/350.6' ' 

L B 117 

UURWERK JUWELEN 

bij de meesiei u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewin te r s t r . I l Uudergem 
r. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

LB 1)8 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

en m o d e r n e juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSF.L 

Tel 02/18.62.62 
LB 119 

PLASTIEK 

F r P A R Q U I N P .v .b . a 

Lfi. I .obroeks t raa t 44 
ANTWEKPEN. 

1 elefoon . 03/36.16.47. 
Kuipen en stapel hakken voor 
pekel, d iepvries , verpakking, 
s tocker ing . 
Polye thyleen zakken, vel
len en folie op rol . 

RAADPLEEG ONS. 
LB 120 

file:///oorzien
file:///erwacliten
file:///erkiezingen
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BRABANT 

Tervuren 
V.U.-BAL 

Zaterdag 4 maar t 1967 gaat het 
tweede bal door van de V.U.-afde-
ling Tervuren in de feestzaal « Ma-
rik », Hoornzeektraat. Deuren om 
20 uur 30, inkom 50 fr., orkest Stan 
Philips. 

Vlezenbeek 
GEMENGD KOOR 

Beveren 
Voor kort overleed Kristel, docli-

terte van provincieraadslid Fred Je-
gers. De Volksunie Waasland voelt 
diep mede in de zware rouw welke 
onze vriend Fred en Mevrouw Je-
gers trof. 

Erembodegem - Welle 
GROOT V.U.-BAL 

Zaterdag H maar t 1967 te 21 uur 
?0 in zaal « Animo » Erembodegem: 
groot V.U.-bal met Ï Will-Steve 
kwintet » en zanger. Inrichters : 
V.U. afdelingen Erembodegem eo 
Welle. Kaarten bij de bestuursle
den. 

maal door in de zaal cc Regi », Him-
delgemsestraat. Dorp, Merelbeke. 
Het orkest Bert Brenl in volle for
matie speelt ten dans op zaterdag 
8 april, . \anvang 20 uur 30. Inkom-
prijs 50 fr.Familiekaarten aan 120 
fr. 

TREKKERSGROEP 

, DE GRIFOEN > 

Op zondag 26 februari ontdekten 
We on/e mooie Zwalnivallei, maar 
met Pasen trekken we voor drie da
gen naar de Voerstreek. Wij ver-
tiekken op zaterdag 25 maar t te 7 
uur 's morgens aan de statie te Me
relbeke. Eventuele gegadigden kun
nen alle inlichtingen bekomen bij 
Dirk Vermeersch, Kasteelstraat, 
Melle of bij P. De Pauw, G. Ge-
zellelaan .38, Merelbeke. 
V.O.S.-AFDELING 

In het kader \ a n haar kulturele 
en voorUchtingswerking organizeer-
de de V.O.S.-afdeling een zeer ge
slaagde avond met de heer Goever-
neur die gedurende twee en half 
uur sprak over de Voerstreek, Over
maas en de Platdietse streek. 
Prachtige dia's vergemakkelijkten 
zijn taak. 

Dat V.O.S. in staat blijkt te zijn 
met zijn werking alle gezindheden 
te bereiken, bewees de aanwezig
heid op deze avond van zowel link
se, rechtse als zogenaamde extreem
rechtse toehoorders. De werking 
gaat verder en op vrijdag 17 maar t 
te 20 uur in de zaal St. Pieterskring 
« Nova », Hundelgemsestw., spreekt 
de heer Szondi over de Vlamingen 
te Brussel. Iedereen is welkom. 

Moerbeke-Waas 
MASSAKOLPORTAGE 

Zaterdag 11 maar t 1967. Bijeen
komst station Moerbeke 14 uur 45 
of Vlaams Huis Roeland te Gent 
om 14 tun-. 

E r zal vervoer zijn voor iedereen. 
De blauwe burcht van Moerbeke 

moet letterlijk door ons onder de 
voet gelopen worden. 

Waarschoot 
VOORDR. AT 

De Vlaamse Vriendenkring van 
het Meetjesland richt op zaterdag 
11 maar t te 20 uur in « De Nieu
we Reizigers », Stationstraat 109 te 
Waarschoot, een voordrachtavond 
in over de ekononiische expansie, 
rekonversie en ruimtelijke orde
ning van Eeklo en omstreken, door 
de h. A. Coppieters, Daarna debat. 
Alle vrienden uit Eeklo, Sleidinge, 
Lembeke, Oosteeklo, Lovendegem, 
Waarschoot en de andere Meetjes-
landse gemeenten zijn welkom. , 

Zwijnaarde 
LENTEBAL 

Zaterdag 11 maar t 1967, 21 uur, 
zaal Flora, Hutsepotstraat 31, Zwijn
aarde. 

Orkest Bert Brent. Steunkaart : 
40 fr. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge Torhout 
KONGRES TE BRUSSEL 

Deelname Kongres, Brussel, za
terdag 8 en zondag 9 april a.s. 

De afd. dienen biezondere aan
dacht te schenken aan de berich
ten. 

Gistel 
VAN DER ELST SPREEKT 

Donderdag 9 maar t om 20 uur in 
« 't Paanhuis », Heyvaertlaan 8 
(station). Gistel, spreekt algemeen 
voorzitter Frans Van der Eist over 
de aktuele politieke toestand en al-
gemen Vlaamse problemen. 

Veurne • Adinkerke • De Panne 
NAAR GISTEL 

Donderdag 9 maart om 20 uur 
spreekt Mr. Frans Van der Eist, al
gemeen voorzitter te Gistel in de 
zaal cc 't Paanhuis », Heyvaertlaan 
8 (aan het station) op uitnodiging 
van de V.ll. afdeling Gistel over Je 
aktuele politieke toestand. 

Wevelgem 
VOORJAARSFEEST 

Ten voordele van de werking voor 
Frans-Vlaanderen en van het kullu-
reel tijdschrift « Ons Erfdeel », no
digt de N'laamse Volksbeweging ü 

vriendelijk uit naar haar voorjaars-
feest op zaterdag 11 maar t in de 
zaal cc Bloemenhof » te Wevelgem. 
Begin 20 uur. Stadskledij. Orkest 
« The Falado's ». Toegangsprijs 50 
tr. 

Kortrijk 
VLAAMSE FOTOKLUB 

De laatste praktische les van on
ze fotoklub kende een formidabel 
siikses. Inderdaad op woensdag 22-
2-67 had de lesgever een volledige 
studio gemonteerd, zoals weinige 
beroepsfotografen er een bezitten. 
Daarbij ontbrak het zeker niet aan 
modellen. 

Volgende les op woensdag 8 
maar t om 20 uur, in ons lokaal ca
fé Astor, Grote Markt, Kortrijk. 

Lesgever Hugo Frank zal hande
len over kleur-analyse in de foto
grafie. 

Iedereen is welkom. 

MariakerJK 
L E D E N V i k G A D E R I N G 

O p zaterdag 4 maar t houdt de 
plaatselijke afdeling van de V.U 

haar stichtingsvergadering. Alle ' e -
den en belangstellenden woiden 
verwacht om 19 uur in café « den 
Appel », steenweg op Brugge 160. 
Op het programma : voorstelling 
van het voorlopig bestuur en kor te 
uiteenzetting van onze toekomst
plannen. Verder worden we ooK 
nog toegesproken door volksverte» 
genwoordiger dr. Leo Wouters. 

Waregem 
9de PROV. ZANGFEEST A.N.Z. 

Te Waregem op zondag 19 maar t 
a.s. te 15 uur, in de Sporthalle van 
het jeugdcentrum (sportstadion) no
digt A.N.Z.-West-Vlaanderen L op 
z'n 9de provinciaal zangfeest uit. 
Prezen tator : Gerard Vermeersch^ 

regie Joris Sustronck. Paul Qaels 
houdt de gelegenheidsrede en Louis 
Verbeeck verzorgt het luisterliedL 
Verder optreden van : het Ware* 
gems Knapenkoor, het Normakoor, 
Torhout, het Brugs Koperensemble, 
het muziekkorps St. Cecilia, W a r e 
gem, de vendeliers V.T.S. Kortrijk 
en de dansgi-oep van O.L. Vrouw 
van Vlaanderen Lyceum uit Kor
trijk. 

Sinds enkele jaren bestaat te 
\ 'lezenbeek een gemengd zangkoor. 
Om het algemeen peil van dit koor 
te verhogen werd dit jaar een be
roepsdirigent aangeworven, de h. 
Leo Van Nevel, koorkonsulent van 
het A.N.Z., die voortaan de zang-
lialingen zal komen leiden. 

Het aanwerven van deze uitste
kende koorleider (na zijn muziek
studie volgde hij een hogere kur-
sus van koorleiding in Duitsland) 
bracht het bestuur op de gedachte 
het koor uit te bouwen tot een 
streekkoor, dat zangers en zange
ressen zou groeperen uit meerdere 
dorpen van het Pajottenland. 

De herhalingen zullen dinsdags 
geschieden, om de veertien dagen, 
van 20 tot 22 uur, in de goedver-
warmde parochielokaal te Vlezen
beek. De eerste herhaling heeft 
plaats op dinsdag 18 april. 

Toetredingen bij de h. Marcel De 
Cuvper, Postweg 56, Vle/.enbeek 
(telefoon : 524068). 

Wolvertem 
VLAAMSE 
VRIENDENKRING 

Naast verscheidene andere mani
festaties heeft de Vlaamse Vrienden
kring Wolvertem op 7 januari 11. 
een Driekoningenfeest ingericht 
waarop 500 kinderen uit de gemeen, 
te \an 3 tot 12 jaar, vergast wer
den door Bob Davidse. Het Half-
vastenbal van 4 maart , zal deels de 
grote onkosten van dit kinderfeest 
moeten dekken en tevens verdere 
aktiviteiten bekostigen. 

Marva (Canzonissima 1967) en het 
showorkest van Peter Philips belo
ven een dolle sfeer. 

Schaarbeek 
ALG. VERGADERING 

Voor alle V.U.-leden en simpati-
yanten van het kanton Schaarbeek 
en van de Brusselse agglomeratie 
heeft op dinsdag 14 maar t in de 
zaal a Luxor », Paviljoenstraat 56, 
te Schaarbeek, een algemene leden
en simpatizantenvergadering plaats 
Als sprekers niemand minder dan 
Toon Van Overstraeten en Dr Roo-
sen 

OOST-YLAANDEREN 

St. Amandsberg 
HULDE GASTON ROMBAUT 

De Vlaamse Oudstrijders van on
ze gemeente, in samenwerking met 
de omliggende V.O.S.-afdelingen, 
hebben op verdienstelijke wijze een 
\an liun schoonste figuren gehul
digd, de heer Gaiton Rombaut. We 
hebben op deze avond het geluk ge
kend een edel en groot idealist van 
dichtbij te leren kennen. 

Ilet bestuur en alle leden van 
onze afdeling wensen aan de heer 
en mevrouw Gaston Rombaut nog 
\ele zonnige en vrohjke jaren. 

Gent 
MASSAKOLPORTAGES 

Zaterdag 11-2 werd door de pro
pagandaleider", van gans het arron
dissement besloten volgende massa-
kolportages in te richten : 

Moerbeke-Waas zaterdag 11 
maart . 

Bijeenkomst te 15 uur aan het 
ststion. 

Eeklo zondag 23 april. 
Bijeenkomst te 9 uur 45 Vlaams 

Huis. 
Maldegem zondag 30 april. 
Bijeenkomst te 9 uur 45 café 

Schouwburg. 
Zelzate zondag 7 mei. 
Bijeenkomst te 9 uur 45 café 

BreugheL 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 17-3-1967, Vlaams Huis 
Roeland, 20 uur 30, algemene leden
vergadering. 

Bespreking : referaten en beslult-
resoluties, van aanstaande Volks-
unie-Kongres op 8 en 9 april 1967. 

Veldstraatkolportage zaterdagna
middag 25.2. 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Vorige week traden Toon Hau-
denhuyse en Juliette Ingelaere, 
twee Vujo's van het eerste uur, in 
het huwelijk. 

Toon en Juliette, die elkaar leer
den kennen op het eerste Vujotee-
dansant, wen.sen we namens alle 
Volksuniejongeren een lang en op 
tijd en stond ook een vruchtbaar 
huwelijksgeluk toe. 

Bestuurslid Maurits Willaert, die 
een heelkundige bewerking onder
ging, verdient een spoedig en defi
nitief herstel. 
KOLPORTAGE 

Volgende zaterdag, 11 maart , ar-
rondissementele kolportage w.iar-
aan ook de Volksuniejongeren deel
nemen. 

De/e kolportage vindt plaats te 
Moerbeke-Waas. De Vujokolporta-
geploeg verzamelt om 14 uur in de 
Roeland. Er is vervoer. 

ZOEKERTJES 
Cosmotrade Van Lissemstraat 35, 

Deurne, tel. 35.86.28 vraagt reiziger 
ingevoerd bij haarkappers voor de 
Vlaanderen; verkoop van Aljeerin 
er. Aleiin.1. (T 118). 

Vlaams nat., te zwak voor buiten
huiswerk, wie wil mij het dianiant-
sliipen aanleren? (T 119). 

Nieuw appartement te huur voor 
een of twee stille mensen, op hoog
te gelegen (bij trams, bussen, school, 
kerk) 2.500 fr. 

Koni)ne\Narande 109, Bosvoorde. 
Tel. (02) 723222) enige huurder. 

(T 120). 

Gentbrugge - Ledeberg 
VLAGINHULDIGING 

De Volksunie-afdeling Gent-
bi ugge-Ledeberg, huldigt haar af-
dclingsslag in en biedt bij deze ge
legenheid haar leden en simpati-
zanten een avondfeest aan dat door
gaat op vrijdag 10 maart om 20 
uur in het Lunapark, Brusselse
steenweg 408 te Gentbrugge (recht
over het Gantoise-terrein). 

Aan de deelnemers wordt een 
avondmaal (uitgebreide vleesschotel 
met aardappelen, brood en nage
recht) aangeboden tegen de prijs 
van 50 fr. Korte feestrede door 
senator prof. Dr. Elaut. Bert Brent 
si)eelt op het hammondorgel. 

Inschrijvingen ten laatste op 6 
maart bij de bestuursleden oi door 
storting van 50 fr. op postrekening 
8872.51 van A. Jacobs, Veldstraat 
51, Gentbrugge. 

Lokeren . 
A. VERBRUGGEN 

Amedee Verbruggen aanvaardde 
dat zijn naam zou geschonken wor
den aan onze kulturele en sociale 
aktie- en informatiekring. Moge de
ze naam een waarborg blijven voor 
Vlaams-nationale trouw en dina-
misme. 

Merelbeke 
KOLPORTAGE 

In de maand maart zal met het 
weekblad « Wij » in samenwerking 
met de V.M.O.-Gent gekoli)orteerd 
worden te Melle op zondag 5 maart , 
te Lochristie op zondag 12 maar t 
en te Gavere-Asper op zondag 19 
maart . Wij vertrekken telkens om 
9 uur aan het lokaal « Rubenshof », 
Gent en te 9 uur 15 aan het lokaal 
<c De Vrede », Melle, Vogelhoek. 
BAL 

Ons traditioneel lentebal gaat dit-

VAH DE V.U.-LEIDING 

VORMINGSINSTITUUT LOD. DOSFEL 

O p zaterdag 4 maar t te Leuven en 5 maar t te Gent : 
4de les : « De streek als menselijke en ekononiische ruimte > 

door mr. Paul Doevenspeck (Deurne). 
5de les : « Beginselen en struktuur der sociale voorzieningen 

in België » door dr. Valeer Port ier (Deurne), gast-lesgever. 

O p zaterdag H maar t te Leuven en zondag 12 maar t te 
Gent : 

6de les : « Volks huishoudkunde : de middelen van de staat » 
door Etienne Slosse (Schoten). 

7de les : a Historisch overzicht van de ekonomische en so
ciale stelsels in de 19de en 20ste eeuw » door lic. A. Van Pete-
ghem (St. Niklaas), gast-lesgever. 

O p zaterdag 18 maar t te Leuven en zondag i9 maar t te 
Gent : . j M 

8ste les : « Kultuurautonomie en kultuurbeleid » door dr. M 
Van Haegendoren (Brussel), gast-lesgever. 

9de les : a Vlaanderen in algemeen Nederlandse en Euro
pese ruimte » door dr. H. Wal tmans (Maastricht), gast-lesgever. 

De lessen beginnen te 14 uur, te 15 uur pauze, te 15 uur 30 
2de les, en te 17 uur paneeldiskussie. Einde te 18 uur. 

De syllabus zal ter plaatse aan de deelnemers uitgereikt 
worden. 

PARTIJKONGRES 19i7. 

Titning : 

15.2 : Partijbestuur bespreekt inhoud der referaten. 
113 : Parti jraad bespreekt ontwerpbesluiten. 
13.3 : Verzending (aan afdelingen, kantonnale gevotmach 

tigden, mandatarissen, leden van de Partijraad) van de refera 
ten en ontwerpbesluiten. 

Tussen 14 en 19.3 moeten de afdelingen hun speciale leden 
vergadering houden, gevvljd aan het kongres (art. 71 der statu 
ten). . 

19.3 : Verzending van ontwerp-amendementen door afdelin 
gen aan arrondissementssekretariaten. 

Tussen 20 en 22.3 : Vergadering van de arr. besturen ter be 
spreking der gebeurlijke ontwerp-amendementen. 

22 of 24.3 : Bijzondere arrondissementsraad (zie a r t 71 dei 
partijstatuten). 

31.3 : Laatste dag voor ontvangst van gebeurlijlse amende 
meuten, per adres Studiedienst, Elshoutbaan 25, Schoten. 

Tussen 1 en 7.4 : Bijeenkomst rezolutiekommissie ter be
spreking en advizcring der gebeurlijke amendementen. 

8 en 9.4 : Kongres. 

Kongres : 

Zaterdag 8 april 1967 (Internationaal Rogiercentrum, Noord-
station, Vooruitgangstraat 34, Brussel, Zalen « Einstein I en II ») 

14 uur 30 : Politieke sektie. 
16 uur : Pauze. 
16 uur 30 : Kulturele sektie. 
Zondag 9 april 1967 (Kongressenpaleis, Kunstberg, Brussel, 

grote vergaderzaal). 
10 uur : Ekonomische sektie. _ 
14 uur 30 : Slotzitting, met als sprekers W. Jorissen en F. 

Van der Eist, de afliondiging der goedgekeurde besluiten en de 
uitreiking der kaderschoolbrevetten. 
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N I E T ALLE D E G E L I J K E H U I Z E N Z I J N D O O R A.B.K. GEBOUWD. . . 

MAAR ALLE H U I Z E N DOOR A.B.K. G E B O U W D . Z I J N DEGELIJK . . . 

EEN UITZONDERLSJKE GRONDENKEUZE 
Prinsenhof Drongen grens Mariakerke prachtige 
residentiële wijk met uitzonderlijk mooie, brede 
villapercelen. 

— 600 m van kerk Mariakerke 
— vlak bij afrit Ringlaan 
— wegeniswerken in volle uitvoering 

pri jzen vanaf 350.000 fr 
— beperk te mogelijkheden. 

UW DROOM KOST SLECHTS DE MOEITE 
om eersle inlichtingen te nemen. 

Verder pracht ige percelen voor villa's, halve villa's, 
meesterwoningen burgershuizen, bungalow's enz... 
te ZOMERGEM, DESTELBERGEN, GENTBRUG
GE, AALTER, LOKEREN, enz... enz... 

Laatste deel van een deel van 

PRACHTIGE REZIDENTIES 
TE WONDELGEM 

— op slechts 10 minuten van het stads
centrum 

— 8 m gevelbreedte per appartement 
•— 6 volledig geïnstalleerde en luxueuse 

appartementen 
— mogelijkheid tot garage 
— realiseerbaar met 200.000 fr kontant. 

Hier uitleg geven over onze villa- en bungalow-

houw is overbodig... Deze spreken zelf. 

INFORMEER BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.Y. 

A N T W E R P E N 
M e i r 18 

telefoon (03)31.78.20 

G E N T 
Onderbergen 43 

telefoon (09)25.19.23 

G E N K 
Winters lagstraat 20 
telefoon (011)544.42 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL - V00R6RAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 
T E L E F O O N : 03/37.54.38. 

ANTWERPEN. 

LB 122 

LET 

S. De Lie, 

Ook de 

zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

DIT BLAD 

d i e n e n toegestuurd aan onze 

PUBLICITEITSDIENST : 

« Papenhoek », Berendrecht Tel. (03)73.6ö.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

KOOP BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS 

W I M M A ES 

9IANALAAN, 10. BERCHEM • Antwerpen. - Tel . : (03) 39.69.34 
— Stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in d* 

provinciën Antwerpen. Brabant en Oost-VIaan-
deren, voor alle verzekeringsvornien : Brand 
Leven Persoonlijke • Familiale Auto • Wet 
Burg. Aansprakelijkheid. 

•— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen 

^ n a n TV» 'jjBBZ uajqaudo 'nfjjaAvni] fiq 093)82 aMnai^i 

exclusieve 
couture ^v. 
modellen 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

hoek ; 
lURNHOUTSEBAAN 391 
GRAVINSTRAAT 48 
BQRGERHÜÜT 

Aandach t ! D E N I E U W E 
LENTE-KOLLEKTIE 1967 is 

reeds aangekomen ! 

Standaarduitvoering — D C \ / C T* 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V C I 
in gephojsfateerde staalplaat O *) O Q A 
Zeer lichte bediening, Z O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat. 2 - TeL 011 /132 .31 & 132.36 

LB 108 
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3RR5SeRl\ll DE YISLOZE VRIJDAG 

Pastoor : ...« en voor uw penitentie : eet méér vis! ». 

WvJ"' . 

<i^^2^f^_i*^'C^ 

Neger : « ...'t is in orde. De pater zegt zélf, dat we vrijdags vlees mogen eten ». « ...Maar Fons, ik zei toch dat we vrijdags geen vis meer eten ! ». 

BURGEROORLOG IN ADEN 
KamerAden ondereen. 

DOMINICA : NIEUW LI LLI PUT STAAT JE 
Do-mini-ca. 

VIETNAM-BETOGING... 
...verwekt Cardijning. 

BREL STEUNT MENDES-FRAMCE 
Normaal voor een Mendes-Franskiljon. 

HEILIGE KOE 
OORZAAK DER KONGRESPAB.TIJ-NF,DERLAAG 
Gekoejoneerd. 

ongel feld... 

ODEKLONJE 
Bastaardwoorden voortaan bastaardiger. 

NIEUW ZUIDAFRIKAANS PREZIDENT 
Dinges ... euh ... Donges. 

MARGARETS ECHTGENOOT ZEGT... 
...geen Snowdon Jiian te zijn. 

BRUSSEL VERGRIJPT ZICH AAN.„ 
...de schone ziel van 't Kint. 

SPAAK STEUNT V.S. IN VIETNAM 
Bell-igerent. 

FRANSE VERKIEZINGSKAMPANJE 
MET HOOGTEN EN LAAGTEN 
Les Iio's et les bah's du président. 

HET KRUISJE 
Ze kwam het koepee binnen en 

zette zich beschroomd naast mijn 
overbuur, die begon te fluiten van 
bewondering. Het was een mooie 
jonge vrouw in muisgrijze tailleur, 
zonder sluier. « Die infirmières van 
tegenwoordig beginnen ook al koket 
te doen », zei mijn linkerbuur, ter
wijl ik mijn blikken van de ver
pleegster liet neerdalen op een 
Duitse gazet die mij danig boeide 
omdat daarin geschreven werd over 
de achtergronden van de moord op 
Kennedy, die men op de duur zal 
moeten toeschrijven aan Johnson, 
zijn vrouw of zijn schoonbroer, bij 
overvloed aan afgewezen daders. 

Ik gromde iets dat evengoed in
stemming als ontkenning kon bete
kenen en las verder. Toen ik aan 
een volgende kolom begon, strui
kelde mijn blik over de rand van 
de afgrond die zich tussen mijn 
krant en de knieën van de verpleeg
ster had gevormd. Ik stelde vast 
dat ze een mini-rokkie droeg en 
danig verleidelijke rondingen en 
kleuren vertoonde onder de rand 
van het bovenvermeld kledingstuk. 
Op ge\aar af in geometrische ver
gelijkingen te vervallen die men 
nochtans wonderlijk genoeg kan 
doen, gezeten tegenover een mense
lijk wezen dat ons mannen bijna 
altijd doet verzeilen in de freudiaan
se onderwereld en in de zee van 
geprikkelde zinnen, stelde ik bij me 
zelf vast, dat mistiek en wetenschap 
mekaar raken op terreinen waar 
men-dit nooit zou verwachten. 

Deze bespiegelingen zouden zich 
in gewaagde beelden omgezet heb
ben indien mijn overbuur niet op

nieuw nog eens was beginnen flui
ten. De vrouwelijke aanwezigheid 
oefent een verjongende en gene
zende kracht op de mannen uit, 
zelfs wanneer ze niet ziek zijn. 
En mijn overbuur genoot ken
nelijk van een krachtige gezond
heid, te oordelen naar de vurige 
blikken die hij van opzij naar de 
dame in kwestie wierp. Deze schoof 
ongemakkelijk heen en weer, wat 
tot een verkeerde interpretatie 
scheen te leiden bij mijn man, ver
mits hij zei « het is hier warm he, 
zuster ». 

De zuster mompelde dat het in
derdaad warm was en haalde een 
soort getijdenboek uit haar tas. Zie 
je wel dacht ik bij mezelf, het is 
geen verpleegster, het is een mo
derne non. Ik besloot mijn onge
wijde blikken op de rondingen on
der en boven het kledingsstuk, dat 
plots geen mini-allures meer scheen 
te hebben, tot een 'devoter en be
scheidener vizie te beperken en 
evenmin nog langer instemmend te 
knikken met eventuele nieuwe op
merkingen van mijn warm- en vol-
bloedige overbuur. Om mezelf hele
maal gerust te stellen waagde ik 
nog een blik naar de overigens 
nauwe halsuitsnijding van des zus
ters kleed en inderdaad : ze droeg 
een klein, gouden kruisje. Dat was 
het bewijsstuk ten overvloede om 
mij in mijn overtuiging te staven 
dat ik gezeten was voor een lid van 
een religieuze kongregatie, die sinds 
Pius XII z.g. begonnen was met een 
aansluiting op de nieuwe levens
vormen in de wereld, daarin werd 
gestijfd door een kinderlijke, spon
tane en lustig voorthuppelende 

. herder als Johannes XXHI en sinds 
Vaticanum II onder Paulus VI. die 
voor dergelijke dingen geen belang
stelling schijnt te hebben, volop 
aan het modernizeren was gegaan. 
Toen ik onderaan mijn bladzijde ge
komen was en mijn blik een valpar-
tijtje in de afgrond toeliet, stelde ik 
vast dat ze nylonkousen en schoe

nen met halfhoge hakken droeg. 
Mijn besluit stond vast : ik zou 

niet langer infirmière-opmerkingen 
van gelijk wie dulden. Pas had ik 
dit besluit genomen of daar onder
nam mijn overbuur een nieuwe aan
val op de moderne non, onder vorm 
van het aanbieden van sigaret met 
kunstmondstuk. De eerwaarde wei
gerde zedig maar beslist doch hlJ 
drong aan, waarop ze plots recht
stond, haar hebben en houden 
pakte en een eind verder ging zit
ten. 

We waren allen verbluft en toen 
schoot ik uit tegen de mij volslagen 
onbekende bewonderaar : « Je bent 
een asociaal wezen, ik heb het al 
lang in de gaten man, ik bestudeer 
U al weken aan een stuk en moet 
tot mijn spijt vaststellen dat mijn 
verdenkingen over uw aftands anti
klerikalisme en onsociaal gedrag 
tegenover personen van de andere 
kunne juist zijn. Hoewel ik niet 
had gedacht dat uw brutaliteit zelfs 
niet terugdeinst voor draagsters 
van het geestelijk ordekleed. Ik 
verzoek u derhalve dringend, u 
voortaan van deze agressiviteit te 
willen onthouden zoniet zal ik mij 
verplicht zien in te grijpen, de jure 
en de facto ! ». 

Later, in de overtuiging de Kerk 
tegen de listen en de lagen van de 
duivel te hebben verdedigd — en 
met sukses ! — stond ik mijn bus 
af te wachten. Waarschijnlijk was 
ik te diep in gedachten verzonken 
toen ik op de bus toestapte die, 
zoals achteraf bleek, een gele 
vrachtauto was geweest. Toen ik in 
het ziekenhuis uit de koma ont
waakte en langzaam tot de bewoon
de wereld terugkeerde, was het 
eerste menselijk wezen dat ik aan
schouwde het gezicht van de non 
uit de trein, die door de andere 
patiënten met « juffrouw » werd 
aangesproken en wier gouden borst
kruis een salamander in plaque 
bleek te zijn. 

DE RAAF. 


